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naponta reggel, délben, 
este és egészsége alap-
ját, fogai épségét élte 

végéig biztosította. 
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A Színházi tlet felfedezte Dante i'ok 
Rohonyi Gyula állam 

É r d e k e s i r o d a l o m t ö r t é n e t i doku-
m e n t u m o t m u t a t be e l sőnek m o s t a 
Színházi Élet. Egy D a n t e - f o r d i t á s r ó l 
v a n szó, a m e l y abból az időből kelet-
kezett , amikor még senki sem fordí-
totta le teljesen magyar nyelvre a ,,Po-
kol"-t. 

Az i r o d a l m i lelet m e g t a l á s á n a k ez a 
t ö r t é n e t e : 

Sz. B. e lőkelő fővá ros i müigyüj tő né-
h á n y h ó n a p p a l ezelőt t m e g j e l e n t egy 
a u k c i ó n , hogy k ö n y v e k e t v á s á r o l j o n . 
Négy-öt é r d e k e s m u n k á t vett , közöt-
tük egy D a n t e - k ö t e t e t is, a , ,Pokol"- t . 

A m i k o r a k ö n y v t u l a j d o n o s a át-
böngész te l e g ú j a b b sze rzeményé t , meg-
lepetéssel vet te észre, hogy megsá rgu l t 
p a p i r o k v a n n a k a k ö n y v l ap ja i közö t t , 
ö s szeá l l í t o t t a a p a p í r o k a t s k i t űn t , 
hogy 1866-os dátummal teljes „Pokoi'-
Iordítást talált. A f o r d í t á s a k ö n y v első 
g a z d á j á t ó l s zá rmaz ik , ak i n e m volt 
más , m i n t 

Rohonyi Gyula államtitkár, volt or-

íiiWl 

y ^ l^lA* Á <v wrrude^J 
tla/^t-, -ú luztiti Jtw*«y^n// 

'^yiUj e Áj,/ tiŰjtMjk* 

A^v ílutv v+íwf-nsj 1Mtlft'JxííJtJlt, 
ztyf-l+r' lv>Ávc4 IrJhovtnf. "-

t/̂C Itvo Mi^r-Jd t^Jt-pjdl/ 

Jh*í liiJU (.Mi) f^Jii,^ ^jbtJL" 
J , ; Im^(^PX) , Uxi,.^. 

/ W Jiv^uJij -irt* tm+Mv.U'iM 
LíiLM^ _ 

* \iCi~UUr», f ^ -W t̂v' ít^eíUmy , 
J^oMdtA^ ,'À JhiCcLtJ', 

» « U - i Ä Î U jL íLt^k. ».LM' t ' 
*i h.i. ~ fJUU- At^fl l'à» JuJl 

Rohonyi- Gyula Pokol fordításának kérfrala 

szággyiiiési képviselő, aki már hosszú 
évekkel ezelőtt elhunyt. 

Az Irodalomtörténeti Lexikon sem-
mit sem tud erről a fordításról. Ro-
h o n y i Gyula d i á k k o r á b a n irt ve r seke t 
k é s ő b b csak jogi í rása i j e l en t ek meg. 
G i m n á z i u m i évei a la t t készü l t el a 
, ,Poko l " fo rd í t á sa , a m e l y a k k o r egyike 
a legelső „ P o k o l " f o r d í t á s o k n a k , sőt 
talán az első teljes „Pokol"-átültetés. 

A Színházi Élet m u n k a t á r s a fö lke-
res te dr. Lukinich J á n o s t , a Nemzet i 
M u z e u m k ö n y v t á r á n a k t u d ó s vezető-
jé t , ak i ezeke t m o n d o t t a Rohony i 
D a n t e - f o r d i t á s á r ó l : 

— Irodalomtörténeti szempontból fel-
tétlenül érdekes az a fölfedezés, hogy 
néhai Rohonyi Gyula államtitkár már 
akkor kísérletezett Dante-forditással, ami-
kor még nagyon kevesen gondoltak a 
magyarnyelvű Dantera. Az ifjúkori fordí-
tás természetesen nem veheti fel a ver-
senyt egy Császár, vagy Szász-forditással, 
mindenesetre jelent valamit. 

R o h o n y i Gyula ugy lá tsz ik egy ak-
kor i fo lyó i r a t s ze rkesz tő j ének a d t a 
közlés végett a „ P o k o l " fo rd í t á sá t , 
iner t a kéz i r a ton ezt a fe l í rás t olvas-
h a t j u k : , 

— Kérem szerkesztő ur, legyen szí-
ves e munkát, akár használható, akár 
nem — néhány (3—4) nap — múlva 
kiadni, mert nekem is szükségem van 
rá. Rohonyi Gyula. 

A kéz i r a to t v i s s z a k a p h a t t a , m e r t 
v isszahelyez te a b b a a könyvbe , ame-
lyet l e fo rd í to t t . A f o r d í t á s n a k m é g 
m e g v a n a j e l en tős része. N é h á n y sza-
kasz t itt k ö z l ü n k be lő le : 

„Oh, tuszk, ki most a lángok városában 
Még élve járdalsz és beszélsz szerényen. 
Maradj e helyt, ha tetszik kis időre. 

Beszédet tészi azt nyilvánvalóvá: 
Azon dicső városnak nagy szülöttje, 
A' melynek egykor tán terhére voltam. 



ÉLET 

láitaá első teljes magyar fordítását 
titkár készítette 1866-ban 
Az ott levő koporsók egyikéből 
Kikél a hang; ezért megfélemedve 
Kissé közelebb húzódtam mesteremhez. 

Mellette kelt egy árnyék föl, kinek 
Álláig volt az arca bétakarva 
Ki — gondolom — térdén emelkedék fel. 

Fürkészve nézdelén körültem mintha 
Vágyódnék látni, nincs-e még egy másik 
Velem, s midőn végkép kihalt minden re-

[ménye. 

Könnyezve szólt: „Ha e sötét fogságba 
Vezérelt egy magasabb dicsőbb erő, 
Mondd meg, hol van flam, miért nincs 

[veled? . . . 

A f o r d í t á s öt és ha tod fe l e s j a m b u s -
ból áll és r ímte len . Az e rede t iben 
ölelkező r ímes . 

A k é z i r a t n a k lényeges része az a 
m a g y a r á z a t , amelye t Rohony i Gyula 
m i n d e n egyes Dan te - szakaszhoz füz . 
P o n t o s felvi lágosi tással szolgál a for-
d í t á sban szereplő nevekhez . 

MÉGIS FÖLÉPÜL BÁBEL TORNYA VARSÓBAN 

Varsó, 1927 október. 
(A Színházi Élet tudósí-

tójától.) Antoni Slonimski 
nagy drámáját Bábel tornya 
címmel mutatta be a varsói 
lengyel nemzeti színház. 

A dráma a civilizáció egy 
későbbi korszakában ját-
szódik le, amikor az embe-
rek már arra is képesek, 
hogy felépítsék az égig érő 

tornyot. A torony tervezé-
sével és felépítésével 
Thompsont, a mérnököt 
bízzák meg. A torony nő, 
mindig magasabb lesz, 
Thompson dolgozik, mert 
— szerelmes. 

És a munkája közepén 
merényletet követ el Thomp-
son ellen az egyik ellen-
sége. Lelövi őt a toronyról, 
mert ő is szerelmes a le-

ányba. Thompson meghal 
s ugylátszik, hogy a torony 
építését senki sem tudja 
folytatni, amikor megjele-
nik Jeffries, a mérnök ta-
nítványa és folytatja a 
munkát . A megrémült em-
berek, akik tanúi voltak 
Thompson lezuhanásának, 
most alázattal és munka-
kedvvel dolgoznak Jeffries 
vezetése mellett, 
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Jaj, hát az komikus volt. 
Ott állott egy kis adag hölgy azon a mérlegen az 

üzlet előtt, nézett a körúton futó autók közé s a sze-
münk véletlenül összeszaladt. . . 

Az a fiatal hölgy oly kétségbeesettel} merengett a 
levegőbe, mintha abban a pillanatban szakítottak volna 
vele. Vagy mintha hirtelen ludáleset sújtotta volna. 
Mintha valami nehéz felleg nyomná ezt a mosolygó déli 
világosságot. Csak ő látja szegényke, esak ő méri, hány 
kiló az a nehéz felleg az égen. 

No és a pillantásom rá talált az ö pillantására lépni 
s a hölgyike feleszmélt, elkapta kis nevetéssel a fejét, 
lelépett és sietve tova vonult a hetyke fekete kalaptomp alatt. 

Biz én is belenevettem a drámai tekintetű urhölgyeeske szemébe, csak ugy 
hangtalan. Oly komikus volt. 

Tudom inkább a részvét lágy borjupillaittásával kellett volna megsimogat-
nom a szemét. Hisz biztos azt állapította meg a boldogtalanka, hogy gyarapodni 
talált egy fél kilót, ahelyett, hogy fogyott volna kettőt. Még jó, hogy hamar 
leszállott a mérlegről, ha tovább ott áll, a szivére ereszkedő bánat súlyától még 
magasabbra lendüli volna az az óramutató a mérlegen. 

Szegénykém, viszi haza a kilócskáit meg a csalódását. Most elfogulságot 
kap majd a szent őszi falevelektől, akik sápadtan, szederjesen s üdvözült rózsás 
orcával szállanak lefelé, lefelé. Igen, a levelek oly ideáis soványak tudnak lenni. 
Vájjon mit használnak? Meg a fák, ezek is mindennap karcsúbbak lesznek így 

ősszel. Milyen elegánsak. Oh, csak a növel szemben figyelmetlen ez a Természet. 

Látom, aranyos kis nagyságos, mennyire a soványság felé orientálódik. 
Sötét a kalapja, a kosztüm is bleu foncé s fekete bundát sz.'rzett be Magácska 
és magácskának. Nagyon finom, igazán. Őrülten karcsúsít, vagy karcsit, vagy 
karcsant, hogy mondjam? (Azt az előkelő szegélyt, Ígérem, az esti fényben 
nyestnek fogom nézni.) 

Istenem, most mi mindent forgat a gömbölyded kis agytekervényei közl"> 
Ezután kétszer menni hetenkint gőzbe, masszírozkodní, s többet igazán nem 
lustálkodni reggel az ágyban, sőt megfogadni végre a Stefi tanácsát arra a szoba-

tornára nézve, bár maid meghat a fáradtságtól, mikor a két lábbal fel kell húzódz-
kodni a piafond felé a földön fekve s a két kezét a háta alá dugva, jaj, hisz ez 
nem embernek való. Es most már a legeslegkomolyabban szakítani a tésztával, 
pedig az az élelem és egy gesztenypüréért sokszor odaadnám a lelkiüdvösségemet. 

Ugy sa jnáló n Magácskát, ismeretlen kis szenvedő. Magácska a lelke mélyén 
jobb szeretné kellemesen simogatni azt a közönséges, egészséges, jókedvű, mo-
solygó, gömbölyű életét. 

S én meg jobb szeretném nem látni, hogy mérik magukat a nyílt utcán, ahol 
felállították az üzletajtóban ezt az indiszkrét automatát. Ne haragudjon, édes 
Testike. Szebb volna, ha nem juttatnák az eszünkbe, hogy a nő kilókból áll. 

/I virágoknak, a madaraknak nincs su.lyuk, csak formájuk van, színük, 
szépségük. Nem hiszem, hogy a nymphák, mikor a görög forrásnál összejöttek, 
kérdezte volna egyik a másikat, hogy: hány kiló vagy, édesem? 

A hím lovag piedesztálra emelte a nőt. Maguk, édes, leszállnak o/inan és 
föllépnek az utcai automata-mérlegre, 
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Drámai revü 
a Nemzeti Színházban 
A színház 90 éves fennállásának jubileumán 

az „ÁRPÁD ÉBREDÉSEu keretében 
bemutatják színpadi jelenetekben 

az egész magyar történelmet 

A Nemzeti Szinház ebben 
az évben érkezik el fenn-
állásának 90-ik évforduló-
jához. A jubileumi előadás 
már hónapok óta foglal-
koztatja a szinház igazga-
tóságát, annál is inkább, 
miután ezen a jubileumon 
valami rendkiviil érdeke-
set és ujat akarnak nyúj-
tani. Ezeknek a jubileumi 
terveknek volt egy igen 
nagy akadályuk. A Nem-
zeti Színháznak ugyanis 
tradíciója, hogy minden ju-
bileumon Vörösmarty Mi-
hály „Árpád ébredése" ci-
mii müvét játsszák. Ezt 
játszották a Nemzeti Szin-
ház megnyitó előadásán — 
Vörösmarty a darabot erre 
az alkalomra irta — és 
ezt játszották azóta min-
den jubileumon, igy a szin-
ház fennállásának ötven-
éves évfordulóján is. Az 

idei jubileumon sem lehet 
tehát ennek a darabnak 
tradicionális előadását el-
kerülni. Ennek ellenére si-
került most a Nemzeti 
Színházban a jubileumi 
ünnepségeket ugy megol-
dani, hogy az igen nagy 
meglepetéseket fog okozni. 
A terv érdekessége az, hogy 
Vörösmarty darabját mégis 
előadják. A jubileum az 
„Árpád ébredésé"-vel kez-
dődik, annál a jelenetnél 
azonban, mikor Árpád a 
Nemzeti Szinház elé jut 
és megkérdezi, hogy mi az 
épület rendeltetése és mit 
lehet itt látni, lemegy hir-
telen a függöny. 

Ezután az előjáték után 
hatalmas, újszerű revü kö-
vetkezik. A revü első jele-
nete a honfoglalás előtti 
időkbe nyúlik vissza és cse-
lekménye végigvonul Ma-

gyarország egész történel-
mén. Egy-egy jelenet mu-
tatja be az Árpádházi, majd 
a vegyesházi uralkodók 
idejének dramatizált törté-
nelmét, végig, a Habsburg-
ház uralkodásán át, egész 
a legújabb időkig. 

A revüt, mely három 
nagy részből és ezeken be-
lül igen sok jelenetből áll, 
az ismert és ismeretlen 
magyar drámák legjobb je-
leneteiből fogják összeállí-
tani. 

f̂ dry Árpád 
V y nyilatkozik 

A férfi szivéről 
A Kamara Szinház leg-

közelebbi újdonsága Paul 
Raynal francia iró darabja, 
A férfi szive lesz. A pró-
bák már a befejezéshez 
közelednek és a bemutatói 
november közepén meg-
tartják. Felkerestük Odrij 
Árpád főrendezőt, aki a 
darabot rendezi és nyilal-
kezatot kértünk lőle a 
darabról. A következőket 
mondotta: 

— A darab eredeti cime 
„Maître de son coeur", Pá-
rizsban az Odéon mutat ta 
be és játszotta igen nagy 
sikerrel. 

Az érdekes darab 
témája az erőszakosan 
visszafojtott szerelem. Óri-
ási és egyre növekvő a fe-
szültség ebben a darabban, 
a szerző igaz és úgyszól-
ván észrevétlen eszközök-
kel éri el a hatást. Három 
szerep van benne. A nő: 
De Rège hercegnő, akit 
Várady Aranka játszik és 
akinek különös csillogásra 
van alkalma ebben a sze-
repben. Simon de Perans: 
Uray Tivadar, akinek ez 
egyik legszebb szerepe 
lesz. Henryt én játszom. 
A darabtól a legszebb 
eredményt várjuk. A for-
dítás Kállai/ Miklós inun-
kája, 

Japánban is divat a klasszikus tánc. Fuji Muslime, a leghíresebb 
japán táncosnő ezen képen „klasszikus táncot" lejt. 

(Foto; Tokyo Kuka, Japán) 



Zeneszerzők, akik íróasztal mellett komponálnak 

Paganini kézirat» 

Itt a kottagrafológia! 

Egy régi francia zene-
szerzőről jegyezték fel a 
következő anekdotát. A 
zeneszerző esti sétái egyi-
kén betévedt egy koncert-
terembe, ahol éppen az ő 
zenekari müvét játszották. 
Nagy elmélyedéssel hall-
gatta az előadott tételt, 

melynek igen nagy közön-
ségsikere volt. A siker lát-
tára odafordult egyik lel-
kes szomszédjához és meg-
kérdezte tőle, hogy mi 
voll ez a darab és ki a 
szerzője. A szomszéd igy 
válaszolt: „Egy szimfónia 
utolsó tétele volt ez és Di-

Puccini kottakézirata 

derot unokaöccse a szer 
zője, egy igen tehetséges, 
de kissé bolondos fiatal-
ember, aki minden hang-
szer nélkül komponál ." Di-
derot unokaöccse volt a 
zeneszerző, aki a kérdést 
feladta és akit mindenütt 
csak ezen a réven ismertek. 

Nagyon sok zeneszerző 
van, aki hangszer nélkül 
komponál és akivel ez a 
kellemetlenség nem fordul 
elő, mert egész tisztán 
hall ja a fejében müvét és 
ép ugy nincs szüksége 
hangszerre, mint ahogy a 
költőnek nincs szüksége 
szavalóra, vagy a dráma-
írónak színészre, mikor 
müvét i r ja . A zenemüvek 
kottái ma ép ugy készül-
nek, mint az irodalmi mü-
vek kéziratai: íróasztal és 
nein hangszer mellett. Beet-
hoven, nagyon sokszor, mi-
kor komponált, sétálni 
nient és sétáira kottapapi-
rost és irónt vitt magával, 
f 'ppen Beethovenről köz-
tudomású, hogy voltak mü-
vei, melyeket egész életé-
ben nem hallott játszani. 
Bartók Béla majdnem ki-
zárólag Íróasztal mellett 
komponál, de nem is lehet 
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ez máskép, hiszen egy ze-
nekari mii par t i túrá jának 
megírásánál, melyhez 25— 
30 hangszer is kell, úgy-
sem hallgathat ja vagy 
játszhat ja végig mindegyik 
hangszeren a darabot. 

Ezek az íróasztal mellett 
készült kottakéziratok az-
tán érdekes sajátságokat 
mulatnak. Itt közöljük pél-
dául Puccininek egyik kot-
takéziratát, melyen a ren-
geteg íirkálás között egy 
halálfej is felfedezhető. 
Puccini nem sokkal halála 
előtt irta ezt a kéziratát 
és világosan megérződik 
ra j ta nemcsak a zilált lelki-
állapot, de a halálfélelem 
is. Ezek a kéziratok tehát 
ép ngy 

kifejezik a zeneszerző 
lelkiállapotát, 

mint az iró kéziratának 
grafológiai jelenségei. Az 
itt közölt négy kézirat kü-
lönböző sajátságaiból erős 
megfigyeléssel egy u j tudo-
mányágnak, 

a kotta-grafológiának 

első tételeit vonhatjuk le. 
Vegyük elsősorban az itt 
közölt Gilbert kéziratot. 
Hangjegyei egészen kicsik, \ legújabb Márkus-s'.áger kottája kéziratban 

Egy Gilbert kézi ra t 

halványak, az egész kéz-
iratnak van valami graciőz 
és artisztikus hatása, nincs 
az egészben egy erősen 
megnyomott, sötét pont 
sem: ilyenek maguk a mü-
vek is: könnyedek, egysze-
rűek és szépek. Táncmu-
zsika, melyre a könnyű 
kottafejek is táncolnak. 
Márkus Alfréd kézirata en 
nek ép az ellenkezője. Az 
egész erős, sötét, markáns, 
egy-egy kottafeje olyan, 
mint egy-egy pacni. Jel-
lemző ez a nagy sikerei 

határozott emberére. Ritmu * 

sai nem a lassú szalónzene 
ritmusai, mint Gilbertnél, 
hanem a vad, erős, heves 
táncokéi. A kél kottakéz-

i tut között ép oly szembe-
tűnő a különbség, mint a 
két táncmodor között: ke-
ringő és charleston. 

Paganini kézirata a he-
ves és nagyvonalú müvész-
léleké. Kéziratában nincs 
semmi fölösleges, semmi 
részlet. Érződik raj ta , hogy 
gyorsan Íródott, ebben a 
gyorsaságban azonban nagy 
biztonság van. 

A kottagrafológia u j tu-
dománya azonban nemso-
kára véget is fog érni. Fel-
találták a kotta-irógépel. 
mely a zenemüveket a le-
játszás alatt ép ugy leírja, 
mint ahogy az írógépbe le-
diktál ja az iró kéziratát. 

Pán Imre. 
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Reggel fölkelek, délelőtt próbá-
lok, délben ebédelek, délután autó-
zok, éjfélkor lefekszem. És igaz, 
hogy el ne felejtsen?: este héttől 
tizig tehetséges vagyok. 

* 

Nem az a fontos, hogy én legyek 
jó színésznő. Fontos az, hogy a má-
sik legyen rossz színésznő. 

* 

(Lett.) 

Mindenki megbukhatik. A szerző, 
a darab, az igazgató, a társulat. 
Megbukhatik a színház, az Angol 
Nemzeti Bank, a sugó, az ügyelő, 
a kritika, a közönség. Shakespeare 
megbukhatik és Napoleon is. Csak 
egy ember nem bukhatik meg. 

* 

ÉN. 

jó? 
Miért vagyok nagy? Miért vagyok 

Elragadó, tehetséges, kolosszá-
lis, felejthetetlen? Miért vagyok 
gusztusos, ragyogó, elbűvölő és cso-
dálatos? 

Mert én az én vagyok. 
* 

Szeretnék . . . Mi szeretnék lenni? 
Szeretnék lenni a közönség, amely 
Iái engem. A színpad, amelyre rá-
lépek. A rajongó, aki kezet csókol 
nekem. A toll, amely rólam ir. A 
szem, amely engem lát. A fül, 
amely engem hall. Az agy, amely 
értem bolondul. A szív, amely ér-
tem szoru'l. A kesztyű a kezemen. 
.1 kombiné a testemen. Rúzs az aj-
kamon, kulőr az arcomon. A szék, 
amin ülök, az ágy, amiben alszok. 
J.cvél a babérkoszorúmban, gyöngy 

a pezsgőmben, benzin az autóm-
ban. Szeretnék lenni. . . Olyan 
szép, olyan okos, olyan tehetséges 
és olyan szerény szeretnék lenni, 
mint amilyen én vagyok. 

Pardon. Azért a I)use is tudott. 

Mindent tudok, csak egyet nem. 
Rossznak lenni. 

* 

Vagy tehetségtelennek. 
* 

Vagy csúnyának. 
* 

Feleség megcsalhatja férjét. Sze-
rető szeretőjét. Feleség szeretőjét. 
Menyasszony vőlegényét. Minden 
nő minden férfit csalhat. Színésznő 
sosem . . . A színésznő sosem csal-
Iiatja meg közönségét. 

* 

Amikor először láttam meg Pá-
rizst! Micsoda élmény! Szemem 
könnyes lett, szivem elszorult, ha-
lántékom lüktetett, orrcimpám ki-
tágult és elkezdtem da . .. Igen! 
Párizs elkezdett dadogni, amikor 
először látott meg engem. 

* 

Hét város vetekedett Homér szü-
letéseért. Az enyémért hét évszám. 

* 

Azért a pénz, a Pénz, a PÉNZ . . . 
Pénzt adni, pénzt kapni, pénzt ven-
ni, pénzt szórni, pénzt dobni, pénzt 
kérni, pénzt hajszolni, pénzt nyer-
ni, pénzt veszteni, pénzt . . . 

Még szerencse, 
igazi művésznek — 
a pénz iránt. 

hogy — mint 
semmi érzékem 
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Élő képrejtvény 

Lányi Dezső szobrászművész ebédel — jí1upiojzso}i 

A rövid nadrágos Kiss Ferenc nevet 
dyudfl io[)L\ 

Pécsi Blanka levelet kap — 
ö.y iiüjqvcln'j 

A kar integet — 
(U [jiiunfl 
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Az indiszkrét szálloda, 
ahol zárt ajtókon keresztül is megláthatjuk, hogy 

mi történik a szobákban 
Ez aztán a furcsa szál-

loda. Egy nyomás az elő-
csarnok Ámor-szobrának 
szárnyán és egy zseniális 
liikörkészülék segítségével 
tüstént megláthatjuk azt, 
hogy mi történik a szobák-
ban. Már pedig történik, 
mert hiszen a Hoiel Napó-
leonba viszi nászútra fiatal 
feleségét, Ivettet (Székeli) 
Lujza) Chàbory Michel 
(Kabos Gyula), ugyanebben 
a hotelben ismerkedik meg 
huszonöt .évi házasság után 
Róbert ÍVendrey Ferenc) 
Olival, a kis táncosnővel 

(Cuppon Sári), itt ad ran-
devút Mária Zeppa (Lázár 
Mária) a könnyelmű Gasz-
[ónnak (Bérezi Géza.) 

Ha még elbeszéljük azt 
is, hogy Ivette anyja (For-
ral] Rózsi), Maria Zeppa 
férje (Hegedűs Gyula), a 
Gamut házaspár (Radó 
Sándor és H orvát hy Elvira) 
és még sok más érdekes 
figura ad egymásnak ugyan-
akkor találkozást Macette 
(Haraszti/ Mici) egyáltalán 
nem szigorú erkölcsű szál-
lójában, akkor könnyii 
megérteni a/t, hogv Henne-

quin és Veber olyan kom-
plikációkat és fejtetőre ál-
lított helyzeteket teremte-
nek a Fővárosi Operett-
színház színpadán, amelye-
ket Elbeszélni nem lehet, de 
nein is szabad, mert külön-
ben megfosztanók a szín-
házi publikumot pz újdon-
ság varázsától. 

Elég, ha annyit adunk 
izelitőiil, hogy fatális téve-
dések folytán Kabos Gyu-
lát a hotel galambdúcába 
internálják. Forray Rózsi 
pedig Josefine Bakert meg-
szégyenítően feketére kor-

,,Szitává lüvüm ezzel a tizenhatos fustéttyall" 
Ilegetlüs Gyula és Kabos Gyula 

Fővárosi Operettszínház; „Hotel Napoleon" (Kluger foto) 



. ,Térdelj lel" 
Lázár Mária és Berczy Géza 

Fővárosi Operettszínház: „Hotel Napoleon" ( Angela foto) 
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* ,,Igazán örülök a szerencsének!" 
berczii Géza és Cuppon Sári 

N ő s i i l ő i f j a k s z á m á r a el- Fővárosi Operettszínház: „Hotel Napoleon" (Angeln foto) 

inozva kerül elő a Napo-
leon-szálloda pincéjéből. 
Hogy pedig Vendreyl, aki 
a darabban egy Róberl ne-
vii ural játszik, összetévesz-
tik ebben a furcsa hotel-
ben egy II. Róbert nevü 
exolikus ország királyával, 
az már igazán nem csinál-
hat különösebb zavart olt, 
ahol Kabos Gyula el tudja 
liítetni darabbeli anyósá-
val, hogy huszonnyolc esz-
lendős korában éppen 
olyan naiv házassága előtt, 
mini menyasszonya. 

reltentésül adjuk azokat a 
gondos tanácsokat, ame-
lyekkel Róberlné Ivelle 
leányát házasságba küldi: 

— Jegyezd meg, leá-
nyom, aki nem rögtön, 
nem az első percben kere-
kedik a fér je fölé, annak a 
házasságát megette a fene. 
Rá kell szoktatnod, hogy 
le parancsolsz. És a fő, 
hogv mindig ellenkezzél, 
mindig mást kell akarnod, 
mint amit ő Ne e.ngedj 
neki soha, különösen ak-
kor, amikor neki van igaza, 

* 

Egy élelmes amerikai 
szinlházi ügynök azt az üz-
leti fogásokat honosiiloüa 
meg, hogy a bohózatokat a 
színházaknak „nevelésga-
rancia" mellett kínálja. 

— Adok önnek, — igy 
ir, — egy vígjátékot, az 
első felvonásban 56, a má-
sodikban 94, a harmadik-
ban 68, összesen 218 darab 
nevetéssel. 

Szívesen tanulok Ameri-
kától és számolni kezdtem 

„Rettenetesek ezek az asszonyok" 
Horváth]] Elvira és Székein Lujza 

Fővárosi Operettszínház: „Hotel Napoleon" (Angelo loto) 
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Balra Radó Sándor 
és Hegedűs Guula 

Jobbra Hegedűs Guula 
és Vendreu Ferenc 

Fővárosi Operettszínház: „Hotel 
Napoleon" (Kluger felv.) 

a „Hotel Napoleon" „ne-
vetéseit". Még ma is egy-
nél tartok. A publikum 
nem nevetett, hanem pon-
tosan kilenc órakor kacag-
ni kezdett és egyfolytában 
végigkacagta az elmés fran-
cia bohózat bohókásnál bo-
hókásabb jeleneteit. 

A Fővárosi Operettszín-
ház kipróbált bohózategyiit-
lese száguló tempóban viszi 
a darabol sikerre. Az elő-
adás élén Hegedűs Gyula 
művészete áll ; régen lál-
luk ilyen jókedvűnek, Kö-
bös Gyulának minden moz-
dulata kacagtat és igen jó-
ízűek Vendreg, Berczg és 
Radó. A hölgyek közül 
elsősorban Törzsi lé Forray 
Rózsit kell említenünk, aki 
egv energikus feleség és 
anyós egészen a burleszk-
ségig mulatságos szerepé-
ben excellál. Lázár Mária 
Maria Zeppa hálás szerepé-
ben hatásosan igazolja a 
korzikai származású szép 

asszonynak azt a kijelenté-
sét, hogy „ereiben nem 
szilvalekvár, hanem piros 
vér folyik". Székely Lujza 
ezúttal passzív szerepében 
kelt üde megjelenésével il-
lúziót. Harasztiig Mici jel-
lemzően ábrázolja a vig 
szálloda direktricejének 
markáns alakját. Meglepe-
tés Cuppon Sári kedves és 
könnyelmű kokottja, és 
Horvátiig Elvira nagyszerű 
Camut-néja. 

Lakatos László fordítása 
pompás, Bérczy Ernő ki-
tűnő rendezése biztosítja a 
darab akadálytalan, gyors, 
pergő tempóját. (h. k.) 

„Vigyázzon gyermekem, a király minden pillanatban jöhet" 
Cuppon Sári és Harasztiig Mici 

Fővárosi Operettszínház: „Hotel Napoleon" (Angelo toló) 
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Karlsbad, 1927 november. 
Pár napja még tündéri szép idő volt, 

h ig arany öntötte el a várost, az öreg őszi 
nap — hogy ugy mondjam — torkasza-
kadtából ragyogott, megható volt látni 
dicső haldoklását. Mára már vége, Boríts 
vacogó ősz van, mindenkinek fázik a 
lába, és az égből az a kis darab, amit a 
szűk Tepla-völgy kétoldali hegyei látni 
engednek, olyan szinü mint a malter. 

Az idén kivételesen erős szezon voll 
Karlsbadban, a fürdőigazgatóság irodájá-
ban egy óriási láztábla lóg a falon, amely 
a glaubersó világfővárosának idegenfor-
galmát mutatja. A múlt század elején 
kezdődik a grafikon, szép szerényen, tíz-
ezer látogatón alul indul. Aztán évizede-
ken át mindig egyenesen megy felfelé, 
egyszerre csak nagyot zuhan. Megnézem 
az évszámot: 1866. Persze akkor volt a 
porosz osztrák háború. De aztán megint 
felszökik és mászik felfelé. A legnagyobb 
magasságig 1911-ben ér el majdnem 
nyolcvanezer emberrel. Aztán megint le-
esik, mégpedig nem a világháború kitöré-
sekor. hanem már 1912-ben. Nem érde-
kest Ez a vonal már érezte előre a világ-
háborút. Esik, esik, hogy 1919-ben egé-
szen lecsússzék. Akkor nagynehezen kezd 
megint felfelé mászni, és az idei vonal, ha 
majd Szilveszterkor bevezetik már majd-
nem eléri a comblet: az idén eddig hat-
vankétezeren voltunk Karlsbadban, ami 
igen szerény számítással azt jelenti, hogy 
Karlsbad városa az idén legalább husz 
magyar milliárdot vett be csak kurtaxe 
cini én. 

Persze nem novemberben volt itt ez a 
sok ember, mint én, hanem nyáron. Kép-
zelem ezt a nyüzsgést és elevenséget. Em-
lékszem milyen Karlsbad, mikor tele van. 
Délután öttől nyolcig azon a vonalon, 
amely a Pupp sarkától a Mühlbrunnig 
terjed, végig az Alte Wiesén és tovább a 
Stadtmarkton át nem lehet mozogni. A 
forrásoknál sort kell állani, kézben a po-
hárral. Este színház Pallenberg fellépté-
vel, gala diner az Imperialban (az idén 
csak egy félmillió cseh koronát fizetett 
rá, tehát igen jó szezonja volt) a konti-
nens legjobb jazzbandjávai, bár, kabaré, 
frakkos emberek, soha nem látott remek 
uj autócsodák, elképesztő amerikai lá-
nyok, fezes egyiptomi méltóságok, dél-
amerikaiak. merev és kábitóan elegáns 
angol urak, hollywoodi hírességek, vivő-

rök, mágnások, kokettek, parkettáncosok, 
pénzfejedelmek, amit akarsz. Még hajnal-
ban is zugnak és süvítenek az autók, 
hogy másnap megint ne lehessen mozogni 
már délelőtt az üzletsoron, ahol Douglas 
Fairbanks megjelent nyakkendőt venni 
Mary Pickford társaságában, vagy a ber-
lini telefonkirály tűnik fel, hogy nejének 
megvegye a mindennapi ékszert. És este 
megint elvakultan mondain világ és a 
Pupp egyik szobájában hátborzongató 
összegekben játszik chemint egy magyar-
belga-román-amerikai válogatott csapat. 

Hol van mindez? A Pupp bezárt, az 
Imperial bezárt, a bárok bezártak, a szín-
ház bezárt. Az Alte Wiesén minden har-
madik üzlet van nyitva, azoknak is cé-
dula van a kirakatában, hogy „Noch vier 
Tage offen". Végigmentem az Alte Wiesén 
este fél nyolckor és egyetlenegy párral 
találkoztam, természetesen üzletzárás 
után hazasiető helybeliek voltak. 

Karlsbad most emészt. A nyáron jól-
lakott, most lehúzta a rollót és hátul a 
boltban kényelmesen, nyugodtan olvassa 
a pénzt, gondosan szortírozva dollárt, 
ölét, márkát, drachmát, pengőt, mitreist 
és fontot. Ugy tesz most, mint a szabad-
napos pincér: leteszi a terhes köznapi 
frakkot, diszbe vágja magát, vagyis vilá-
gosszürke ruhát vesz zöld nyakkendővel. 
Tavaly nyáron jártam itt és olykor a leg-
elegánsabb pillanatokban voltam szem-
tanúja, amiket Európa produkálni tud. 

A szállóban egyedül lakom. De betű 
szerint egyedül. Én vagyok a Vendég. 
Roppant kedves hozzám az egész személy-
zet. De azért másnap megáll a lift. Nem 
érdemes üzemben tartani, különben is ja-
vítani kell, ugy-e nem tetszik rossznéven 
venni. Harmadnap szerelők jelennek meg 
a szobámban, bocsánatot kérnek, tapogat-
ják a falat és baljóslatuan távoznak. Ne-
gyednap megeresztem a kádba a meleg 
vizet, a csap elkezd hörögni, mint akii 
fojtogatnak. De a hideg még jön. ötöd-
nap a szobaasszony beállít egy kancsó vi-
zet, hogy mosdani tudjak, amennyiben — 
mint mellékesen bejelenti — a vízvezeték 
mától kezdve csak a földszinten funkció-
nál. Hatodnap nagyon udvariasan meg-
kérnek, hogy mikor nappal elmegyek ha-
zulról, legyek olyan kedves és méltóztas-
sak beszólni a földszinti baloldali folyosó 
végén a konyhába, mert a személyzet zö-
mének ma járt le a szerződése, a kaput 
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nappal is bezárják, kivül pedig nincsen 
csengő. És igij tovább. A szomszédszobák-
ban eszeveszett sikálás, porolás, reszelés 
és kalapácsolás reggel héttől. 

Nem lehet a szobában maradni. Sétálni 
se lehet örökösen. Elmegyek a Café Thea-
terbe. Mindennap kevesebben vagyunk. 
Délután még megy a dolog, de este már 
csak hárman vagyunk. Az egyik sarokban 
én, a túlsó sarokban két orosz táncosnő, 
egy nagyon öreg és egy nagyon fiatal. Az 
öregebbik csunya és sok ékszere van, a 
fiatalabbik csinos és nincs ékszere. Az 
öreg oktatja a fiatalt életbölcsességre 
franciául. Kávét vacsoráznak. Biztosan 
rossz a gyomruk a sok pezsgőtől, most 
kuráznak. Azaz, hogy kuráztak. Mert egy 
este nem voltak sehol. Elutaztak. Magam 
ültem a kávéházban. Es másnap este, mi-
kor be akartam menni, le volt zárva min-
den. Belestem és egy öregasszonyt láttam, 
aki egy állólétra tetején állott és pasztá-
val csiszolta a csillárt. 

Helyes. Átmentem a Cafe Vaterlandba, 
amely arról nevezetes, hogy sehol a vilá-
gon ennél jobb kávét nem tudnak főzni. 
Ott még van valami élet. Csak rettentő 
hideg van. Helybeli nők ittrekedt orvo-
sokkal bundában bridgeznek. A főpincér 
már példálódzik, hogy a helyiséget nem 
tudják átfüteni, zárni készülnek télire. 

Ekkor mint kivert tagja az életnek, séta 
közben átvetődtem azon a kis hidon, 
amely az innenső partot a főpostánál el-
választja a túlsótól. Zaj. káosz, tömeg, 
nyüzsgő élet, mozi. A Tepla-hidtól az 
Eger-hidig terjedő modern kisváros ez, 
amely nyáron nincs sehol, ősszel azon-
ban, mikor az utolsó A. G.-Direktor is el-
távozott, átveszi zsivajgó birodalmát. 

A Tepla-hidon lui autórobogás, lárma, 
konflisforgalom, viták az utcasarkon. A 
Tepla-hidon innen mély csend, egy árva 
lélek sincs az utcán, kocsit nem lehet 
kapni, a standok üresek. A külföldi hasz-
nálatra szánt Karlovy Vary téli álmát 
alussza. Csendesen szunnyadnak a házak, 
amelyek itt nem házszámot, hanem jel-
legzetes neveket hordanak: Arany Hárfa. 
Négy évszak. Fehér Zerge, Három Bárány 
Máltai Lovagrend. A lépések messzire 
visszhangoznak, a magányos hazamenő 
némán halad a ködben. Az élet egyetlen 
jele egy kapunál egy kis transparais tábla, 
amelynek hunyorgó, piros fénye erőtlenül 
birkózik a köddel. 

Felnézek a Stadtturmra. Valaha trombi-
tás űr vigyázott odafenn. Ha az ország-
úton meglátott egy delizsáncot közeledni, 
a város rendjének értelmében belefujt a 
kürtbe. Mert valaha nagyon nagyra vol-
tak itt a történelmi tradíciókkal. Minden 
tálra, minden pohárra ráfestették azt a 

jelenetet, amikor Károly császár vadászat 
közben rábukkan a gőzölgő Sprudel-for-
rásra és vigyázatlan vadászebei kétségbe-
esetten vonitanak a forró vízben, ahova 
nagy buzgalmukban a szarvas után ugrot-
tak anno 1358. 

Mindez régen elmúlt. A trombitás őr 
nincs sehol. Helyette előveszem a zseb-
kendőmet és egy harsányat trombitálok a 
késő esti, vagyis fél tizenegy órai csendbe. 
Náthás vagyok. Olyan hideg van. hogy 
bundában is fázom. 

KARINTHY VIZITBEN. 
Karinthy Frigyes hazamenet 
A szomszédba pár percre betért, 
Hogy mi végett, nem lehet tudni, 
De egész biztos, nem ötletért, 

K á l m á n J e n ő . 

A Színházi Élet u j ajándék-könyvét ,,Chevalier 
emlékiratai *-'t ismeri már a Színházi Élet min-
den olyasója. Most bemutat juk a regény két 
hősét: Maurice Chevaliert és feleségét lunnne 

Valiért, uj lakásuk küszöbén. 
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Most nem egy „gálfrancis" szerep következik 
— mondja Gál Franci, aki csak az újságokból értesül arról, 

hogy elkésik a próbákról 
— Tudja, ez egy egész más szerep, nem 

olyan, amilyeneket eddig játszottam — 
mondja Gál Franciska a Vígszínházban 
legközelebb szinrekerülő Fodor László-
darab, A templom egere-beli szerepéről. 
És — folytatja egészen belemelegedve: — 
nem olyan édes, kedves, mint az eddigiek 
voltak, szóval nem egy gálfrancis szere-
pet játszom. 

— Hát milyet? — kérdezzük. 
— - Nem is tudom, hogyan fejezzem ki 

magam — mondja, ha olyan nagyon sze-
gény, kicsit szomorú, kicsit vidám leányt, 
akit bemutatnak egy ugyancsak kicsit vi-
dám és kicsit szomorú férfinek, aztán hál 
egymásba szeretnek és a végén már nem 
birjuk ki egymás nélkül, hát egymásé le-
szünk. Gyönyörű, kedves, vidám darab, 
amiben nincsenek nagy díszletek és nagy 
toalettek, hanem nagy-nagy sziv van 
benne, amely hozzászól a közönség szi-
véhez. Sirni kell sokat és nevetni kell so-
kat — ezt csinálom én is a darabban és 
ezt fogja csinálni a közönség is. Ennyi 
az egész. A szerepet nagyon szeretem és 
boldog vagyok vele. Ennyi az egész . . . 

Most nagyon melegen csillog Gaál Fran-
ciska szeme, a fejét kicsit lehaj t ja , kicsit 

Szerző és címszereplő 
Bodor László és Gál Franciska ,,A templom egere" próbáján. 

(Kluger felv.) 

féloldalt, ugy, ahogy szokla. És tovább 
csicsereg, gálfrancisan. 

— Tudja, most nagyon pontos vagyok 
a próbákon. Mindig együtt érkezem az 
ügyelővel. A próba megkezdése előtt tíz 
perccel már olt vagyok és várok. Unal-
mamban újságot olvasok — például azt. 
hogy mindig elkésem a próbákról. Sosem 
késem el. Pontos vagyok, mint egy i.-
betü. Régebben elkéstem gyakran, de nem 
azért mert nem voltam kötelességtudó, 
hanem azért, mert elkényeztetett gyerek 
voltam. De aztán megemberesedtem és 
most én vagyok a legpontosabb a szín-
háznál. Nem azért, mintha ez erény lenne, 
hanem azért, mert ez kötelesség! 

— Kik a partnerei Fodor László darab-
jában? 

— Először is Somlay Arthur, aki egy 
öregedő bankigazgató, és aki engem el-
vesz feleségül. Aztán Szilágyi Marcsa, aki 
gépirólány volt és kokottá serdült. Raj-
noy Gabi a bankigazgató fia és mint ilyen 
szerelmes belém, a templom szegény ege-
rébe. Szerémynek parádés szerepe van a 
darabban, amelyben még Gárdonyi, Béla 
Miklós és Makláry Zoltán játszanak. A 
lehető legjobb együttes, amelyet el lehet 

képzelni és én nagyon bol-
dog vagyok. Emnyi az 
egész. Akad még valami 
érdekeset hallani? Idősebb 
emberek közt történik ez a 
kitűnő darab. Talán én 
vagyok az egyellen fiatal 
köztük. Csak a templom 
egere fiatal . . . 

Az in ter júnak vége. Még 
utánam szól: 

— Majd a Vígszínházban 
meglát mindent, amiről 
nem beszéltem. Ott a szin-
l a d o n végleg befejezem 
ezt az in t e r jú t . . . 

Illő izgalommal várjuk 
az inter jú befejezését: A 
templom egere premierjét. 



ÖT LÁTHATATLAN EMBER 
Wells utmutatása alapján készült fényképek 

??Kik ezek a láthatatlanok?? 

a Nemzeti Szinház tagja 

a Belvárosi Szinház vendége 

ta. Wells utmutatása alap-
ján a Színházi Élei fotográ-
fusa egy olyan fényképező-
gépet konstruál I, amely 
mindent lefotografál, csal; 
éppen az emberi testet nem. 
Látszik a kalap, a ruha, a 
sál, a pipa, a szemüveg, 
szóval mindaz, ami rajt van 
a figurán, csak éppen a le-

Mindenki ismeri Wells 
Láthatatlan emberét. A 
nagy regényíró e regényé-

nek főalakja láthatatlan, a 
leste teljesen átlátszó és 
csak a ruhái látszanak raj-

fotografált egyénből nem 
látszik semmi. 

„Ruha teszi az embert", 
mondja a régi magyar köz-
mondás, éppen ezért lessék 
megállapítani, hogy kiket 
rejtenek ezek a ruhák? Hi-

a kiváló publicista 

a Vígszínház tagja 

tes színészeket és színész-
nőket és egy közéleti nagy-
ságot fotografáltattunk le 
a Wells-szisztéma szerint. 
Mindegyiknek olyan jelleg-
zetes a testtartása, hogy 
könnyen fel lehet őket is-
merni. Találja el az olvasó, 
hogy kiket ábrázolnak a lát-
hatatlan fotográfiák. 

2* 

a Nemzeti Szinház tagja 

jB^r 
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A JÓ PARTI 

Vígh Miklós, ugy látszik, 
megunta az agglegény-éle-
tet, mert egy nagykereske-
dő barát já t megkérte, sze-
rezzen neki egy jó partit. 

— Tudok egy gyönyörű 
leányt, — válaszol elgondol-
kozva a nagykereskedő, — 
aki művelt, fess és amellett 
roppant gazdag. 

— Szép, fess, művelt és 
roppant gazdag, — mor-
fondíroz Vigli, — itt vala-
mi hibának kell lennie. 

— Hát bevallom, — 
mondja a nagykereskedő, 
— egy hiba tényleg van. 

— És pedig? 
— Hogy nein haj landó 

hozzád menni. 

Boxoló legenda. 
Mikor Rocky-Knigth, a 

fekete boxfenomén megér-
kezett Pestre és kiszállt a 
keleti pályaudvaron, a 
perron éhes hordárai el 
akarták kapni azt a két ha-
talmas, fekete táskát, amit 
a kezeiben tartott. 

A szimpatikus néger szót-
lanul nézte, hogy jobbra-
balra rángassák, végül is 
impresszáriója unta meg a 
dolgot és rászólt a hordá-
rokra: 

— Rövidlátók maguk ? 
Nem csomagok azok, hanem 
Rocky-Knight öklei! 

Párbeszéd a Kövesi-várban. 
— Én vagyok a legjobb 

pesti kiegészítő. 
— Megbolondultál? Mi 

az, hogy kiegészítő? 
— Mert eddig minden 

premier után azt írták ró-
lam, hogy nagyszerűen egé-
szítem ki az együttest. 

STAFÉTA 
AZ OPERÁBAN 

A Sevillai borbély leg-
utolsó operaházi előadását 
sorozatos malőrök tették 
emlékezetessé. Először Pető 
karmester jelentett beteget, 
azután Fleischer karmes-
ter mondta le a vezénylést, 
végül is fíerg dirigálta az 
előadást. 

Mondta is Székelyhidy 
Ferenc: 

—• Ez egy operaelőadás? 
Ez egy staféta. 

— Miért staféta'/ — kér-
dezte Palló Imre. 

—• Hát nem láttad? A 
karmesterek egymásnak 
adták át a botot. 

A SZÓRAKOZOTTSÁG 
NON PLUS ULTRÁJA 

Molnár Ferenctől kér-
dezték, volna-e bátorsága 
hosszabb utat megtenni 
repülőgépen. 

A világhírű iró elliuzta 
a száját: 

— Köszönöm, de nem 
kérek belőle. Mit tudom 
én, valahol háromezer mê-
ler magasban defektet kap 
a motor. 

— Annyi baj, ott van 
az ejtőernyő! 

— Tudja, — felelt Mol-
nár, — amilyen szórako-
zott ember vagyok, ezer 
méter zuhanás után ven-
ném csak észre, hogy a 
repülőgépen felejtettem az 
ejtőernyőmet. 

PAAR ODER UNPAAR 
A Fővárosi Operettben 
Egynéhány beavatott sze-

mély 
Bus Fekete Páros csilla-

gától 
Páratlan sikert remél. 

BESZÉLGETÉS 
A NEW YORKBAN 

— Mondd, milyen je-
gyet váltsak a Külvárosba? 

— Átszállót. 
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A Kő 

Sebestyén Géza és Dódi 
az igazgatói irodában tár-
gyalnak, amikor a rangidős 
direktornak egy sürgönyt 
kézbesítenek. 

Sebestyén Géza elolvassa 
a sürgönyt és nagyot ugrik 
örömében. Szerencsétlen-
ségre a Dódi lábára lépett. 

— Egy kő esett le a szi-
vemről! — kiáltott Gcza. 

— És pont az én lábam-
ra? — szisszent föl fájdal-
masan Dezső. 

A VÉDEKEZÉS 

Radó Sándor a Ilotcl Na-
póleonban azt a szerepet 
kapta, amit Sarkadi Ala-
dárnak kellett volna ját-
szania. Az egyik próbán 
beállit Sarkadi a színház-
ba, mire a jó kollegák siet-
nek Radót figyelmeztetni. 

— Vigyázz, itt van Sar-
kadi! Ne játsz jól, nehogy 
lekojiirozzon. 

— Nem kell engem fél-
teni, — válaszolta Radó. — 
Tadok én védekezni Sar-
kadi ellen. En este se fo-
gok jól játszani. 

A DÉDAPA 
Ihász Csuli, akit lisztes 

polgári nevén Ihász Lajos-
nak hivnak, odamegy a 
Nemzeti Szinház előtt áll-
dogáló Ódry Árpádhoz és 
igy szól: 

— Kérem szépen, legyen 

szíves, vigyázzon majd egy 
kissé a családi vagyo-
nomra. 

— Hogy jövök én a ma-
családi vagyonához? — 

csodálkozott Ódry. 
— Ugy, hogy ön játssza 

a dédapámat, Ihász Dá-
nielt Hegedűs Lóránt Kos-
suth-jában. 

EZ IS ÁLLÁSPONT 

Rott Sándor dühösen oda-
szól az egyik elégedetten 
mosolygó szerzőhöz, aki-
nek a darabját próbálják: 

— És te ezen a viccen 
tudsz nevetni? 

— Én azon nevetek, — 
válaszolta a szerző, — 

Iiofi v pénzt kaptam érte. 

Salamon Béla bemegy 
egy körúti cipőüzletbe és 
sorra próbálja a>: összes 
nagy cipőket. 

— Mit csinálsz te itt? — 

21 

AZ ISMERETLEN 
MUNKATÁRS 

BékefTi István, a Mesék 
az írógépről kitűnő szerző-
je, megismerkedett egy csi-
nos, fiatal hölggyel. 

— Tulajdonképpen kol-
légák vagyunk, — mondja 
a bemutatkozásnál a kis 
nő. 

— Milyen alapon? 
--- Tudniillik minden bé-

len irok a Színházi Életbe. 
— Maga a Színházi Élei-

be? És mii ír, ha szabad 
kérdeznem9 

— Beírom a megfejtése-
kel a rejtvényro\:ilbu. 

kérdi Nóti Károly, aki vé-
letlenül arra vetődik. 

— Huzópróbát tartok ci-
pőkből. 

A PRÓBA 



— A szeretetnek virág-óceánjával 
árasztották el a költőt a szanatóriumi 
szobában, amelynek csukott ajtajai 
előtt, az első, sorsdöntő percekben ott 
várakozott egész Budapest. A muga 
fajtájából Kosztolányi Dezső, Karin-
thy Frigyes és Szép Ernő állottak a 
jóhirt várók élén, amikor felvirradt 
az első reggel az operációs éjszaka 
után. Persze senkit sem engedtek be 
a nagybeteghez és az ajtó csak az 
orvosok előtt nyílott meg. Végre egy 
civil látogatót is bebocsájtott a szo-
bába az ápolónő. „Ki lehet ez a fon-
tos személyiség?" — törték a fejüket 
a többiek a küszöbön, amikor egy 
jólértesült hírlapíró felvilágosította a 
tömeget, hogy Mókuci borotválkozni 
óhajtott és a bebocsájtott idegen a 
méltóságos ur rendes borbélya. Erre 
a hírre aztán megenyhültek a baráz-
dák a homlok felett. Itt nem történ-
hetik baj, Mókuci tartja a szigorú 
standardot! A nagybeteg, aki bor-
bélyt rendel, egészen biztosan meg 
fog gyógyulni. 

— Ugyanúgy, ahogy Heltai Jenő 
meggyógyult az egész város őrömére. 

— Az elnök ur tényleg elutazott? 
— Néhány hétre Nizzába és onnan 

— mert ugye csak ez lehet az igazi 
gyógyulás — az ő szerelmes Párisába. 

INTIM PISTA, hogy mi van a mi 
drága Farkas Imrénkkel? 

— Erre a kivételes kérdésre, bár 
nekem nem kenyerem, én is átveszem 
hölgyeim a meghatott hangot. A mi 
diága Farkas Imrénk, színészek, szí-
nésznők, méltóságos asszonyok, vi-
déki kislányok, operettgörlök, ka-
szinótagok, írók, hírlapírók, nagysá-
gos és tekintetes asszonyok, grófok és 
masamódok, szóval mindannyiunk 
drága Farkas Imréje, hála istennek 
már egészen tul van a veszélyen és a 
lelki klinika professzora, aki a sors 
véletlen játékából maga is klinikai 
műtőasztalra került, rövidesen újra 
csak a mások bajával fog törődni... 

— Ilála a jó istennek! Képzeljük, 
mennyi virágot kapott?! 

„Minden külön értesítés helyet t" 
Pethes Sándor, a Nemzeti Színház művésze és Bondy Lili. Bondy Arnold lözsdebizományos leániia, 

házasságot kötöttek. 
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— Látta már a Vígszínházban a 
„Nem nősülök" negyedik felvonását? 

— Láttam, de olvasni már jóval 
előbb olvastam, hiszen a Színházi 
Élet egyik íróasztala mellett született 
ez a vidám epilógus. Itt vetette pa-
pírra a kedves „kis Szenes" a nagy 
siker, az utolsó nagy siker lázas örö-
mében a dialógusokat. 

— Ha már a Vígszínháznál va-
gyunk, árulja el, hogy miről tárgyalt 
Góth Sándor a mult hét keddjén Beö-
thy Lászlóval az Andrássy-uton az 
Oktogontól a Köröndig? 

— Semmiről. Szép napsütéses dél-
előtt volt, összetalálkoztak, sétáltak. 

— Pista, az nem volt egyszerű séta! 
Nagyon komolyan beszélgettek. 

— Hát jó, elárulom. Arról volt szó, 
hogy Kertész Ella és Góth Sándor 
vendégszerepelni fognak a Belvárosi 
Színház eggik uj darabjának a fősze-
repeiben és . .. 

— És? 
— És a művészekben meg is volt a 

hajtandóság, de a partie — hogy kép-
letesen fejezzem ki magam — a szü-
lők ellenzése folytán visszament. 

— Micsoda szülőkről beszél? 
— Jób papa és Roboz máma nem 

engedték a gyerekeket vendégségbe. 
Azt mondták, hogy nekik is szüksé-
gük van Góthékra. 

— Pista maga ma elragadóan jzel 
lemes. 

— Góthékról jut eszembe a Hu 
bayék kutyájának a históriája. 

— Adja elő gyorsan. 
— Hubay Jenő csehszlovákiai bir-

tokán van egy gyönyörű kastély, 
ahová meg szokták hívni barátaikat. 
Legutóbb Góthék is kirándultak pár 
napra hozzájuk és amikor kiszállot-
tottak az autóból, a kastély lépcsőin 
nagy erővel egy hatalmas dán doggot 
tartott pórázon két inas. A kutya 
mindenáron ki akart szabadulni rab-
ságából és Góthné megkérdezte Hu-
bay Jenőtől: „Olyan vad ez a kutya, 
hogy nem lehet szabadon ereszteni?" 
Hubay Jenő mosolyogvu válaszolt: 
„Sőt ellenkezőleg. Olyan barátkozó 
természetű, hogy mindenkinek hízeleg 
és mivel nagyon szégyeljük a dolgot, 
ha vendég jön, meg szoktuk kötözni" 

— Ar inyos . . . 
— Ni m kevésbé aranyos Schubert-

nek, az amerikai színigazgatónak ber-
lini látogatása. 

— Halljuk, halljuk! 
— A cím: „A Schubert flu esete a 

Molnár darabbal". 
— Melyik Molnár darabbal1 
— A direktor ur látta Berlinben a 

„Spiel im Schloss"-t és természetesen 
el volt ragadtatva. Másnap felkereste 
Molnárt és ajánlatot tett neki, hogy a 
darabot előadja Amerikában. 

— Ne mondja, igazán? 
— Mire Molnár kijelentette, hogy 

legnagyobb sajnálatára Amerikára, 
nem adhatja el a darabot, mert ha az 

SPSffSPAV. 8WWBI 15. t»». 7rie|»V«», M 

"hugs, De tec til 

Magyar Erzsi, akinek nagy sikerei van-
nak Amerikában, partnerével, Keith-el 
együtt meghívást kapott Coolidge elnök-
höz, a Fehér Házba. A The Washington 
Herald fotoriportere akkor fényképezte 
le Magyar Erzsit, amikor partnerével el-
hagyta a Fehér Házat. 

NAT AÏCX. '-'VP 
Bo»i« itt« < «i 
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emlékezete nem csal, körülbelül má-
sodik éve már ját szák New-Yorkban 
a „Sj)iel im Schloss"-t. 

— Karinthy biztosan nem emléke-
kezett volna ilyen pontosan, Pista. 

— Karinthyt nem hagyom! Ö a 
legpontosabb ember. Most is kiadta a 
titkárjának a parancsot, hogy novem-
ber hatodikáig minden reggel nyolc 
órakor hivja fel és csuk ennyit mond-
jon a telefonba: ,,November hat, nyolc 
óra, Zeneakadémiai" 

— De miért? 
— Hogy el ne felejtsen elmenni a 

saját szerzői estjére. 
— Külföldi hire ezen a héten 

nincs? 
— Dehogy nincs. Sőt tőzsdei nyel-

ven, hossz van külföldiben. 
— Tehát? 
— Tehát: Zukor Ádolf leánya, aki 

Marcus Loev fiának a felesége, Ma-
gyarországba utazott. Zukor szemé-
lyesen nem jöhet, elküldte hát a lá-
nyát. 

— Tovább! 
— Eszterházy Ágnes, a magyar 

származású berlini filmprimadonna 
elvált az urától, a hires német ban-

„Gyülö'Iek, mert mindig bosszantasz engem" 
Székeli] Lujza és Berczu Géza 

Fővárosi Operettszínház: „Hotel Napoleon" 
(Angeln I élu.) 

kártól és azonnal feleségül ment a 
nem kevésbé hires német gyároshoz. 

— Ja igaz, majd elfelejtettem, mi 
az a siremlékszerü halom, ami Titkos 
Ilona svábhegyi villájának kertjében 
egy szomorúfűz alatt domborodik? 

—- Titkos itt földeitette el kedvenc 
kutyáját, Hijout és a virágos kertben 
emléket állíttatott neki. 

— Vacsora e héten egy se volt? 
— Dehogy nem. Lengyel Menyhér-

ték adtak kis Svábhegyen nagy vacso-
rát . . . 

— Ami mindenesetre jobb, mintha 
a nagy Svábhegyen kis vacsorát ad-
tak volna . .. 

— Egyes! 
— Kik voltak jelen a vacsorán? 
— Csathó Kálmán, Aczél Ilona, 

Gaál Franci, Lestyán Sándor, Zilahy 
Lajos és Endrődy Béla. 

— Mi van Franciska torkával? 
Igaz, hogy betegeskedik? 

— Franci saját szavaival felelek: 
„Ilála PoUacsek tanár ur varázs-kezé-
nek, a torkom olyan egészséges, mint 
a makk". 

— És most? . . . 
— És most, hölgyeim, következik a 

szivbemarkoló i>letyka, amely olyan 
megható, hogy csak könnyezve tu-
dom előadni. 

— Hát könnyezzen! 
— A mese cime: „A hűtlen kutya" . . . 

Ilol volt, hol nem volt, volt Pesten 
egy színésznő, aki három esztendőn 
keresztül minden délután megjelent a 
Rózsadombon egy kedves fiu lakásán 
öt órai teára. A látogatások alatt min-
dig elkísérte fehér spitz kutyusa is, 
akinek a számára puha j)árnát készít-
tetett a fiu a kandalló elé. Egy nap 
aztán a művésznő beszüntette a láto-
gatásokat. Hónapokig nem találkoztak 
a szerelmesek, amikor végre a vélet-
len szembehozta őket a Váci-utcán. A 
fiu nem köszönt, a nő elfordította a 
fejét, csak a kutyus küldött egy há-
lás, meleg pillantást régi barátja után. 
A hölgy idegesen sietett be a Ger-
baudba, de mire odaért, a legnagyobb 
rémületére, a kis kutya eltűnt az ol-
daláról. Dijat tűzött ki, detektívet fo-
gadott fel és végre meg is találták a 
hűtlen kutyát. Ott pihent a rózsa-
dombi villa párnáján a kandalló 
előtt. Kezüket csókolom. 
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vurstli es a gyorsfeny 

Susuma Aibara japán eszperantista, a Színházi Élet „tokiói tudósítója" küldte ezeket 
a képeket a „Liliom" tokiói előadásáról. így rendezték meg a pesti vurstlit a cukizsi 

soogekizsoo-szinház színpadán. 

Liliom és Julika a városligeti padon. Liliomot Tomoda ur, Julikát Jasne Jamamoto 
kisasszony játssza. 
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héfiész a « Liliom» toh'ói előadásán 

Hollunderné műtermében. A lelkiismeretes japán rendez« még arra Is ügyelt, hogy 
a cégtáblán magyarul álljon a „Fénykép" szó. Vájjon minek olvasták a jó tokióiak? 

I 
I 

A negyedik kép. Liliom menekül a rendőrök elől. (Érdekes, hogy a pesti Liliomot 
japán egyenruhás rendőrök üldözik.) 
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H á r e m i s k c l a 

tát — így mondják — 
a fényképészet tökélete-
sebben elvégzi. A hasonló-
ságot a stilus helyettesíti. 
Portréik nem pontos kép-
mások, hanem karakter-
ábrázolások. A tájképe-
ken a plain-air frissessé-
ge, a finom valörök raj-
zát (Orsós Ferenc) erős 
kontúrok, nyers szin-
akkordok foglalják el. A 
festészetnek ezt a máso-
dik ágát, mely az átme-
netek iskolája, legszembe-
tűnőbben Frank Frigyes 
képviseli. A harmadik ág 
elveti a perspektívát és 
teljesen függetlenné válik 
a természettől. A szinek 

Bronzakt 

Az Ernst Muzeum uj 
kiállítása a festészet há-
rom különböző irányát 
reprezentálja. Mig a klasz-
szicizmus, vagy a közép-

nagy stílusbeli . eltérések 
jellemzők. Az aktuális 
három festészeti irány 
közül az első az, amely 
a régi hagyományok alap-
ján áll és amely a termé-
szetet tekinti a művészet 
legfőbb és közvetlen for-
rásának. (Vass Elemér, 
Tihanyi J. Lajos.) Az 
ujabb iskolák azonban 
elfordulnak a természet-
től. A természet másola-

kor festészete egy-
séges festészeti el-
vet mutatott, addig 
a huszadik század-
ra 

Tihanyi Lajos: önarckép 
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és formák önálló 
nek, ezért ezek a 
képek irreálisak-
nak látszanak. 
Az eredmény: a 
dekorativ hatású 
absztrakt kép, 
mely a tárgyak 
és figurák alak-
ját a kompozíció 
szolgálatába ál-
lítja és ezeket 
sokszor a való-
ságtól eltérően 
megváltoztatja. A 
valóságot úgy-
szólván teljesen 

Vass Elemér: 

.1 Ivó nő 

kompozíciójára tör- ujraalkotják. Ezt az egészen önálló 
irányt képviseli 
Schreiber Hugó 
festészete. A ré-
gi iskolákhoz 
való visszatérés 
kísérlete azon-
ban állandóan 
fölmerül. (Eszelő 
Erzsébet.) 

Minden esetre 
szerfölött tanul-
ságos Ernszték 
legújabb kiállítá-
sa, melynek kü-
lönbéin igen nagy 
sikere van. 

Orsós Ferenc dr . :  

Nő tükörrel 

i 
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HjcÜm Iu-jum (uuiú ilíitutúíuu 
Párizsban mostanában so-

kat beszélnek egy remek 
lakásról. A lakás az 
Avenue du Bois de  
Boulogne-on van,  
egy nagyszerű pa-
lotában, amely 
nek tulajdonosa 
nem más, mint  
Jenny Dolly — 
Dolly Jancsi, a  
világhírű tán-
cos nővérek 
egyike. Jenny  
Dolly önállósí-
totta magát. 
Természetesen 
nem a tánc, ha-
nem a lakás 
szempontjából. 
Neki külön is hor-
ribilis vagyona van s  
a pénzét most arra 
használta fel, hogy 
megfelelő otthont épít-

tessen magának. A Színházi 
Élet most néhány fotográ-

fiában bemutatja Dolly 
Jancsi lakását, amely-

nek minden szobá-
ján meglátszik a 

sok arany, amit a 
népszerű táncos-
nő áldozott rá. 

Hatvan mun-
kás, bútoros, 

villanyszerelő 
és kárpitos 
dolgozott a 

palotában, a 
mig elkészült 

Dolly Jancsi lak-
osztálya. A tán-

cosnő végigjárta 
Páris műkereske-

dőit és összevásárolt 
egy kocsira való mű-

tárgyat, kínai vázát és 
japán metszeteket. Egy 

iparművészt hozatott, aki 

Fent: Dolly Jancsi párisi palotájának kinai tetőkertjében 
A művésznő kinai stílusban berendezett hálószobája. 



S Z Í N H Á Z I ÉLET 

Fent: A Dolly Jancsi sza'onjának egyik sarka, 18. századbeli francia bútorokkal 
Lent: Dolly Jancsi párizsi otthonának szalonja. A kandallót aranyozott fafaragványok és ófrancia 

bronzkandeláberek diszitik 

szalónt tervezett 
neki. Kandallós, fő-
úri szalónt kapott 
Jancsi, amelyikben 
jóhangulatu eslélye-
ket lehet tartani. A 
lakosztálynak van 
egy gyönyörű háló-
szobája, egy pom-
pázatos ebédlője, 
öltöző szobája, für-
dője — és egy-
néhány vendégszo-
bája is. 

Amikor elkészült 
Dolly Jancsi lakása, 

házszentelőt tartott. 
A házszentelön a 
párisi irodalmi és 
művészeti világ ki-
tűnőségei jelentek 
meg. 

A táncosnő ma-
gához rendele Hop-
pét, a hires francia 
fotográfust és le-
fényképeztette laká-
sát. Gondolkodott 
arról, hogy a világ 
tudomásul vegye: 
Dolly Jancsi vagyont 
költött uj lakására! 



ILLUSZTRÁLT DARABCÍM (Angela foto.) 
RADÓ MARIA 
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Minden héten 32 oldalas külön regény-
mellékletei ad a Színházi Elei 

A Színházi Élet e heti száma olyan a jándékkal örvendezteti meg olvasóit, amely-
nek jelentőségét és súlyát az első pil lanatban nem lehet fölmérni. 

Van-e valaki, aki nem szereti a jó könyvet? Aki nem vágyik egy szép könyvtár 
után, amelynek polcain a magyar és a külföldi irodalom gyöngyei kínálják magukat 
a szépségekre éhes szemeknek? 

A Színházi Élet, amely mindig kötelességének tartotta, hogy olvasói szeretetét 
u jabb és u jabb meglepetésekkel köszönje meg, a legnagyobb áldozatok árán igyekszik 

meghálálni azt a két évtizedes szeretetet, amely ezt az újságot és hatalmas 
olvasótáborát összeköti. 

Éppen ezért elhatároztuk, hogy a háromfelvonásos darabon és azokon a 
regényeken lui, amelyeket hetenként folytatásokban közlünk, külön regény-

mellékletet is csatolunk a Szinházi Élet minden számához. 

Ez a külön regényinelléklet minden héten harminckét oldal terjedelmű lesz, 
szóval egy olyan summája az olvasnivalónak, amely a Szinházi Élet rengeteg cikkén, 
rovatán, képén lui is eseményszámba megy. 

Az első regény cime, amelynek közlését c héten kezdtük meg, 
ARANYBÁNYA 

és szerzője 
JAMES OLIVER CURVOOD, 

Amerika legnépszerűbb regényírója, aki méltán foglalja el azt a helyet a tengeren-
túli irodalomban, amely Jack London halálával üresedett meg és betöltetlenül vára-
kozott hosszú ideig. 

A világpiac minden szenzációs könyvét kinyomozzuk, megszerezzük és lefordít-
ta t juk, hogy 

heti mellékleteinken 
a világ minden híres regénye helyet foglalhasson. 

És hogy ezek az ivek később könyvformát is ölthessenck, gondoskodunk arról, 
hogy a mellékleteket korrekt 

könyvforniában 
kapcsolják a Szinházi Élet heti számaihoz, úgyhogy az olvasó, aki ezeket össze-
gyűjti, a bekötési táblának a felhasználásával, amelyet minden regény befejezése 
után rendelkezésre bocsátunk, egy 

egész könyvtárra 
menő remekmüvet szerezhet magának, 

teljesen ingyen, 
csak azért, mert hozzátartozik a Szinházi Élet hatalmas táborához. 

Az első melléklet, mint irtuk, Curvood Aranybánya cimü regénye, amelyet Bus 
Fekete László fordí tásában kezdünk közölni. 

A regény hőse két tiszta ember, egy iró és a felesége, akik egy északamerikai 
bánya körüli élet-halál harcban szembekerülnek az asszony első urával. Ez az ur 
egy mindenre elszánt banda vezére és Amerika civilizálatlan világában egy olyan 
dráma indul el, amelynek fejezeteit csak Curvood világhírű elbeszélő művészété 
tudja megjeleníteni. 

Kié lesz az asszony? 
Kié lesz a bánya? 
Erre a két kérdésre válaszol a regényíró a Szinházi Élet mai és következő 

számaiban. 

3 
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Néhány bevezető sző 

A háboTu egyik hősi halottja volt az 
izlés is. Nem számolt be erről a veszte-
ségről egyetlen veszteségi lajstrom se, 
de aki megfigyelte a háború utáni életet, 
az uton-utfélen fájdalmasan tapasztal-
hatta hiányát. Különösen a közvetlenül 
háború utáni éveket jellemezte a zűr-
zavar, a mértéktelenség, a durvaság, a 
barbárság felburjánzása irodalomban és 
művészetben, de a mindennapi életben, 
az emberek közti érintkezésben is. Sze-
rencsére azonban az elesett eszmék az 
ilyen légies hősi halottak, melyek nin-
csenek egyetlen földi testhez kötve, nem 
pusztulnak el végleg, hanem idővel, ha 
a romlás és bomlás erői elvonultak, fel-
tápászkodnak és újból bevonulnak az 
életbe. 

Meglehet, hogy áltatom magam, mi-
kor azt mondom, hogy az izlés, a háború 
e hősi halottja is kezd ideiglenes halálá-
ból feltámadni s egyre több területen 
veszi át újra uralmát. De még ha igy 
is volna, még ha csak vágyódnám is én 
és velem bizonyára sokan arra, hogy ez 
igy legyen s a valóságban alig lehetne 
még megállapítani az izlés reneszánszát, 
tegyünk mindenesetre ugy, mintha ez 
már valóban megkezdődött volna. Mert 
hogy újjászületésére szükség van, hogy 
nélküle az élet, ha lehet is izgalmas és 
gyönyörteljes, eredményes és jövedel-
mező, de zamatos és harmonikus nem 
lehet, az kétségtelen. 

A trónjavesztett izlés restaurációját 
igyekszem ebben a néhány cikkben elő-
segiteni. Persze nem a tiz, vagy husz év 
előtti izlés pontos visszaállítására törek-
szem, hanem számolok a fejlődéssel is. 

Hisz a bölcs fejedelem is, ha egy forra-
dalom után trónját esetleg visszakapta, 
őrizkedik pontosan ugy kormányozni, 
mint bukása előtt. Nem annyira tehát az 
izlés uj trónrahelyezéséről lesz szó ezek-
ben a fejtegetésekben, hanem inkább az 
izlés revíziójáról. S természetesen nem 
az irodalom és művészet izléstörvény-
könyvét vázolom ide. ez tulbonyolult és 
túlságosan nehézsúlyú elmélkedést kí-
vánó feladat. Egy kevésbé emelkedett, 
viszont azonban, fájdalom, sokkal több 
embert, lehet mondani mindent embert 
érdeklő világot, a mindennapi élet me-
netét szeretném néhány nemesítő és fino-
mító szuggesztióval befolyásolni. De per-
sze nem egy merev tételekben kristályo-
sodott szabálysorozattal, nem a civil 
élet számára megállapított „szolgálati 
szabályzattal", nem holmi uj „nemiilik-
kel", vagy uj „pesti" müveit társalgóval. 
Bár, megjegyzem, az ilyen népies és 
népszerű könyveket sem becsülöm le. 
Én azonban nem akarom pontosan elő-
írni, hogy mi az Ízléses, vagy mi nem az 
élet bizonyos élesen körülirt helyzetei-
ben — ki is tudná ezt a temérdek ké-
nyes helyzetet, akárcsak döntő tipikus 
formákra visszavezetve, mind felsorolni 
— hanem csupán idejegyzem, hogy né-
hány fontos életterületen mit tartok én 
magam ízlésesnek 

A modor kozmetikája. 

Szép dolog a testi kultura, helyes és 
üdvös mindaz a fésülés, kenés, olajozás, 
dögönyözés, simítás, csiszolás, fúrás és 
faragás, is amit a mai civilizált férfi vagy 
nő nap-nap után testén végez vagy vé-
geztet. Még az arcfestést, a kendőzést, 
ha a mérsékelt s nem túlságosan fel-
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tűnő, ezt is el lehet fogadni. Ez azonban 
csak a testi embernek, annak az izom-, 
csont-, bőr-, köröm és szőrkötegnek ápo-
lása, mely végre is lényünk nemteleneb-
bik része. Nem gondolják azonban, höl-
gyeim és uraim, hogy a lélekápolás is 
megérdemelne némi időt és energiát? S 
ha erre önök azt felelik, hogy ezt a kö-
telességüket teljesitik, hogy járnak a 
templomba, avagy otthon ájtatoskodnak, 
hogy könyveket olvasnak, színházat és 
hangversenyeket is látogatnak, ez bizo-
nyára helyes felelet lesz s el is ismerem, 
hogy ezek a lélekápolásnak a legfonto-
sabb forrásai és módszerei. Csakhogy 
ezekkel ugy van az ember, hogy sokan 
állítják, hogy hódolnak nekik anélkül, 
hogy ez valóság volna. S 
különben is sok embertől 
valóban nem is lehet meg-
kívánni, hogy a magasabb 
lélekmüvelés e forrásaiból 
állandóan merítsen. Ami 
azonban mindenkitől meg 
lehet kivánni, az a modor-
nak a kozmetikája. Mert ne 
feledjük, hogy a viselkedés 
is lehet rendezetlen, a be-
széd is lehet manikürözet-
len, a fellépés is lehet el-
hanyagolt. S éppen mivel 
ezek aránylag oly hibái az 
embernek, melyeket maga-
sabb lelkiképességek és ala-
posabb anulmányok nélkül 
is ki lehet küszöbölni s mi-
vel a jó modor és Ízléses 
fellépés körülbelül min-
denki által elsajátítható, 
éppen azért merem én ezt 
az iskolát megnyitni. 

Elismerem, sok ember 
fesznek érzi az izlés tör-
vényeit, legyenek ezek még 
olyan rugalmasak és liberá-
lisak. Lényünk legmélyén 
mindnyájan anarkisták va-
gyunk, azaz irtózunk min-
den örvénytől és szabálytól, 
melyek cselekvéseink és vá-
gyaink csapongását megkö-
tik. Csakhogy az anarkia 

Lélekmanikürözés 
(L'Art felv.) 

3* 

csak az álmok világában lehetséges. Mi 
pedig társadalomban élő lények vagyunk, 
ami azt jelenti, hogy nemcsak saját vá-
gyainkra és szeszélyeinkre, hanem mások 
jogaira is tekintettel kell lennünk. Ez pe-
dig azt jeleni, hogy bizonyos szabályokat 
el kell ismernünk. Az izlés törvényeit, éle-
tünknek ezeket a legibgatabb, legfinomabb 
szövésű törvény-hálózatát alig támogatja 
valami külső hatalom, legfeljebb az Ízlé-
ses emberek halk helyeslése, csendes ro-
konszenve. Ezért nehéz is az izlés törvé-
nyeinek tekintélyt szerezni. Ennek a te-
kintélynek a kultuszát fogom szolgálni 
ezekben a sorokban. 

(Jövő héten folytatjuk.) 
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Professzor Piddock N / J ilyen táncokat 
elárulja: ' « táncolnak a 

Mersz-e Märyben 
Pár hét előli egy szimpa-

tikus angol fiatalembert 
lett le a taxi a Király Szín-
ház előtt. Pirldock ur ösz-
szesen hat szót válott Lá-
zár direktorral, azután rög-
tön a színpadon termett, 
ledobta a kabátját és — 
táncolni kezdett. Azóta tán-
col minden és mindenki a 
Király Színházban kora 
reggeltől késő estig és aki 
a ("sengery-utcai sziuészbe-
járó előtt hallgatódzik. 
olyan csatakiáltásokat hall-
hat, amelyek becsületére 
válnának a legjobban ne-
velt sziuindián törzsfőnök-
nek is. 

l\ét tánc között csak ugy 
kutyafuttában ezeket mond-
ja el a Színházi Elet munka-
társának az ördöngös tánc-
mester: 

— Bízvást mondhatom, 
hogy a Marcennary, vagy 
mint önök mondják : 

..Mersz-e Märy"-ben 
annyi és olyan táncot 
fog látni a pesti pub-
likum, amilyenben még 

nem volt része. 
Remek „anyagot" kaptam 
tani kézbe, de alaposan meg 
is dolgoztattam. Aki ezt 
nem látta, nem is tudhatja, 
hogy mi az igazi munka. 

— Azt mondják, hogy 
szigorú táncmester vagyok 
Lehet. De annyi sok és ne-
héz táncot nem lehet más-
kép betanítani. Mindennek 
hajszálfinomah és pontosan 
klappolnia kell. Egy-egy 
mozdulat finomságát csak 
ezerszeres ismétlés után le-
het kihozni. 

— Hogy értetem meg 
magam a magyar színé-
szekkel? — Borzasztó egy-
szerűen és minden bőszé 1 
nélkül: Kézzel és lábbal ma-
gyarázok, ez a legjobb in-
ternacionális nyelv. 
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Angol duett 
Táncolják: Vaály és Solthy 

(Kluger felv.) 

— Kik táncolnak az ope-
rettben? A ,,Mersz-e Märy"-
ben minden és mindenki 
táncol: íme, egy kis ízelítő: 

1. Péehii Erzsi és Rátkay 
Márton nelulószerü tánca, 
egészen különleges és szo-
katlan figurákkal. A görlök 
felvonulása festőileg fog 
hatni. 

2. Péchy Erzsi és Solthy 
György gavotte-ja. 

3. Péchy Erzsi finom tan-
gója, a hires creoláén. 

4. Vaály Ilona és Solthy 
György angol duettje jel-
legzetes, karakterisztikus 
lépésekkel. 

5. Vaál Ilona és Solthy 
György steppszerü tánca. 

A Mersz-e Märu próbáján 
Ülnek: Vaály I.ona. Rátkay Márton, Piddock. Péchy Erzsi, 
Latabár Árpád. Állnak: Solthy, Bársony Rózsi, Tihanyi Vilmos, 

Orosz Vilma, Várady (Kluger felv.) 
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Ki hozuiaioii 
először? 

Irta: Engel György 
Vigasztalva vagy galádul. 
Szerelemből, vagy erőbe' . 
Akarattal , akárhogyan. 
Ki hazudhatott először ' 

Férf i vo't. tán dicsre szomjas, 
És mert nem volt h i r re tette, 
A legelső hazugsággal 
önmagát dicsőitette . . . 

Asszony volt talán, szerelmes? 
így egyengette az út já t . 
És á matlan. vágyó éjen 
Megszü'etett a hazugság . . . 

Férfi volt, tán egy poéta; 
. . . Megváltani a világot! . . . 
Egy nagy ábránd mondatta ki 
A legelső hazugságot . . . 

Asszony "volt tán gyengéd lelkű: 
Valakinek vigaszt adott: 
Az igazság nagyon kemény. 
Nem volt más, csak 

[hazudhatott . . . 

És azóta minden ember 
Ezt csinálja egyre-másra: 
Egy ötletből rászokott az 
Emberfa j a hazudásra . . . 

Táncolják: Péchy és Solthy 
(Kluger felv.) 

Majd megnézzük Piddock 
ur ördöngös táncait a pre-
mieren. 

Fox-trott 
Táncolják: Orosz V. és Latabár 

(Kluger íelv.) 

Statisztéria a telefon-görlök 
a világhírű „Non par i" dal-
lamára. 

6. Vaálg és Solthy lassú 
foxtrot tot táncol 36 görlel. 

7. Orosz Vilma Piddock 

táncművésszel boszorká-
nyos foxtrot tot táncol 
csupa csukló-figurákkal. 

8. Orosz Vilma Várad y 
Pállal komikus black bot-
tomot táncol. 

9. Orosz Vilma Latabár 
Árpáddá1 foxtrot tot láncol. 

10. Bársony Rózsi ballet-
szerü szólója a slágerek-
slágerére Padil la: „Ce, carl 
Paris"-ra . 

11. Bársony Rózsi Yá-
rady Pállal íoursteppet tán-
col. 

12. Ugyancsak ők táncol-
nak Van steppet is. 

13. Major—Feleky gro-
teszk tánc. 

14. Major ördöngös char-
lestonja a görlökkel. 

ízelítőnek nem rossz. 

Tiuostep 
Táncolják: Bársony Rózsi 

és Várady (Kluger felv.) 
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Mit tanulnak a sziniiskolákban ? 
Az Akadémián: francia, angol és német nyelvet, esztétikát, 

dramaturgiát, színháztechnikát és irodalomtörténetet 
Az Egyesületi iskola idén lesz 25 éves 

Idén különösen értékes anyaga van Rákosi Szidinek 
Mire büszke Rózsahegyi? 

T A N R E N D 

A sziniiskolákban meg-
kezdődtek az előadások. 
Sok álom vált valóra, az 
önképzőkörök dobogójáról 
és a műkedvelő színpadok-
ról sok kis reménység ju-
tott el ismét a sziniisko-
lák tantermeibe. Válogatott 
hadsereg ül itt a padok-
ban, mert amig a polgári 
foglalkozásokat mindenki 
megtanulhatja, addig a 
színészi pályára születni 

kell és a sziniiskola van 
hivatva arra, hogy gyen-
géd, tapintatos munkával 
továbbfejlessze a bimbózó 
tehetségeket. 

A Színházi Élet munka-
társa végigjárta a színi-
iskolákat, hogy lássa a 
kezdődő munkát . 

Először a magyar szi-
nészoktatás legfőbb őréhez, 
dr. Sebestyén Károlyhoz 
mentünk el. A Színművé-

szeti Akadémia folyosóin 
csend honol, mintha egy 
egyetem falai közt járna 
az ember. 

DR. SEBESTYÉN KÁROLY 
a következőket mondta az 
induló akadémiai esztendő-
ről : 

— Az idén több növen-
déket kellett felvennünk, 
mint tavaly, oly nagy volt 
a tehetséges jelentkezők 
száma. Az első előkészítő 

Rákosi Szidi tanít ja — a Nagymamát 
(Kluger fclv.) 
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Táncpróba az Országos Színészegyesület iskolájában 
(Kluger felv.) 

év után az első és máso-
dik osztályban drámai gya-
korlatokat végeznek a nö-
vendékek. Minden évben 
hat nyilvános vizsgát tar-
tunk, melyen természete-
sen az igazgatók és szin-
házi ügynökök is meg-
jelennek. Az iskola 68 éve 
áll fenn és az idén nagy 
változásokra készülünk. A 
francia nyelv mellé be 
akarjuk vezetni az angol és 
német nyelvet is és dr. 
Molnár Dezső urnák az 
idén nóvumként megkez-
dett szinházjogi kurzusa 
mintájára az esztétikai, 
dramaturgiai, színháztech-
nikai és irodalomtörténeti 
tanfolyamot is. Ezek a ter-
vek megvalósitás előtt áll-
nak. Meg kell jegyeznem, 
nem, hogy kellően gondos-
kodunk a növendékek szo-
ciális ellátásáról is. Reg-
gelit, ebédet és uzsonnát 
adunk a jogosultaknak és 
ebben a munkánkban meg-
lepő készséggel támogatnak 
bennünket a vendéglősök 
és kávésok. 

A Síinészegyesület Szi-
nésziskolájában éppen tánc-
óra van. A hatalmas szin-
padteremben próbálnak a 
növendékek. balet truhába 

öltözve. Az iskola igazga-
tója, 

VIDOR DEZSŐ 
igy nyilatkozott az u j tan-
évről : 

— Az idén lesz az iskola 
fennállásának huszonötéves 
jubileuma, melyre persze 
meghívjuk az iskola volt 
növendékeit, akik között 
például Biller Irén, Uray 
Tivadar, Titkos Ilona, Gaál 
Franci, Petráss Sári, Fejes 
Teri, Somogyi Nusi, D'Arri-
gó Kornél, Lázár Mária is 
szerepéinek. Tananyagunk 
nagyjából az Akadémiához 
alkalmazkodik, bővítésünk 

csak a tánc forszirozása. 
Idegen nyelvek helyett in-
kább magyarul tanítunk. 
A nivó nagyjából minden 
évben ugyanaz. Idén az 
első évre csak huszonhat 
növendéket vettünk fel. A 
második osztályban har-
minchárom, a harmadik-
ban tizenöt növendék ta-
nul. Sok a tandíjmentes 
növendékünk is. Az iskolát 
három színház : a Vig-, a 
Magyar- és a Városi Szín-
ház támogat ják szubvenció-
val, növendékeink e szín-
házakban gyakorolnak és 
vizsgáznak. 

Tiz perc szünet a Színművészeti Akadémián 
(Kluger felv.) 
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így ülnek a jó gyerekek 

Rákosi Szidi sziniiskolá-
jában elözönlik a növendé-
kek a folyosókat és az 
udvart. A Király Színház 
próbájára várnak. Az egyik 
teremben Rákosi Szidi 
próbál ja a növendékekkel 
a Nagymamá-t. Az iskola 
idei évéről 

RÄKOSI SZIDI 
a legnagyobb bizalommal 
beszél. 

— a Rózsahegyi-iskolában 
(Kluger felv.) 

— Azt hiszem, az idén 
értékes anyagot kaptam. 
Növendékeim nemcsak na-
gyon tehetségesek de na-
gyon szépek is. Épp az 
utolsó vizsgán történt, hogy 
a kultuszminisztériumból 
kiküldött hivatalos vizsga-
ellenőrző megbizott nem-
csak megelégedéssel, de el-
ragadtatással nyilatkozott 
az eredményekről. Ennek 
oka az, hogy nemcsak a 

színészi kiképzésre gondo-
lunk, de fontos program-
pontunk, hogy a növendé-
kek intelligenciáját is fej-
lesszük. 

A Rózsahegyi-iskola nagy 
termében a „Mester" tart 
előadást. 

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN 
kérdéseinkre a következő-
ket válaszolta : 

— Az idei anyag nívójá-
val teljesen meg vagyok 
elégedve. Növendékeim kö-
zül sokan fognak hírnevet 
szerezni maguknak. Érde-
kes, hogy még ma is nap-
ról-napra akadnak u j je-
lentkezők. Megjegyzésre 
méltó a következő eset. A 
reklámkiálli táson lezajlott 
országos Mükedvelőverseny 
sziniszaki győztesét a zsiiri 
a Rózsahegyi-iskolába utal-
ta. A győztes neve : Csillag 
Erzsébet aki igen tehetsé-
ges és akit természetesen 
tandíjmentesen fogunk ki-
képezni. 

,,MUL1K AZ IDŐ" 
cimmel mutatták be legutóbb a párisi Theatre des Capucinesben Rip és Savoir u j operettjét nagy 

sikerrel. 
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Bécsben a legnagyobb 
divat ma: 

a m a g y a r s z í n é s z 
Fali operettjét 

Nádor Jenő mentette 
meg a bukástól 

A bécsi kabaré, az eddigi 
elavult formájában már 
nem vonzotta a közönsé-
get és ezért az igazgatók-
nak gondoskodni kellett 
valami felfrissitésről. A 
pesti vagy párisi kabaré jó-
formán ismeretlen fogalom 
volt eddig Bécsben, magyar 
színészek kellettek hozzá, 
hogy az osztrák fővárosban 
is meg lehessen honosítani 
ezt a könnyed, kedves mű-
fajt. A bécsi kabaríszinpa-
don úgyszólván reformeri 
munkásságot végzett Bé-
keffg László, aki meghono-
sította azt, ami eddig 
hiányzott, az ötletességet, 
fnisseséget, aktualitást, 

A bécsiek nagy szeretet-
tel és elismeréssel fogadták 
Békeffy Lászlót. 

egyik lengyel gettójában — 
nagy festő szeretne lenni. 
A második felonásban már 
mint Páris egyik legünne-
peltebb festőjét üdvözölhet-
jük a szegény zsidó fiut. 

Természetes, hogy sze-
relemmel is jár ez a dicső-
ség, — de a gettó kisért, 
az ünneplés mámorában 
egyszerre csak megjelenik 
az öreg Nathan bácsi, a ra-
gyogó társaság kellős kö-
zepében. A gettómult el-
ront mindent. Mindenki el-
hagyja a művészt, csak az 
az asszony nem, aki felkel-
tette benne a vágyakozást 
Páris iránt. A szerelem 
sem tud hidat verni a len-
gyel gettó és az előkelő pá-
risi szalonok közt tátongó 
ür között. A festő is és az 
asszony is szomorúan men-
nek a maguk ut jukra . . . 

Egy másik budapesti szí-
nész, akinek nagy sikere 
van Bécsben, a népszerű 
Halmay Tibor. A bécsieket 
meglepte az, hogy azon-

Nddor Jenő, mint a gettó fia. 
(Willinger felv, Wien. ) 

Nádor Jenő: egy szegény zsidó 
Ifjú szerepében meghódította 
a bécsi sajtót és a közönséget 

Bécs, 1927. november. 
(A Színházi Élet tudósí-

tójától.) Alig akad ma 
Bécsben színház, amelyben 
ne működne magyar szí-
nész, magyar szerző, vagy 
magyar rendező. Értékes 
exportcikk lett a magyar 
szinpad munkásaiból, a bé-
csiek rajongnak értük és a 
direktorok is mindig meg-
találják számításaikat, lia 
magyar színészt, szerzőt, 
vagy rendezőt foglalkoztat-
nak. 

felül, hogy boszorkányos 
táncos, még énekelni és ját-
szani is tud. ' 

Ugyanilyen meglepetést 
keltett Bécs számára Nádor 
Jenő is, aki most a Carl-
theaterben lép fel. Fali Ri-
chard u j operettjének fő-
szerepét játssza Nádor, aki 
ugv a sajtóban, mint a kö-
zönség körében meleg fo-
gadtatásban részesült. Ná-
dor sikerre vitte az u j Fali-
operettet Bécsben. Pedig ez 
az operett nem a legjobbak 
közé tartozik. Nádor egy 
szegény zsidófiut alakit, aki 
a tizennyolcadik század 
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Az asszony, aki nem öregszik 
Hölgyeim és Uraim ! Méltóztassék meg-

nézni ezt a két arcképet. A két hölgy, 
ugyebár, nem túlságosan hasonlít egy-
máshoz. Pedig a két arckép egy és ugyan-
az a nő. Névszerint: Lehmann Vilma. 

Az egyik kép 25 esztendővel ezelőtt ké-
szült és /nnocení-nek, a nagy magyar 
portréfestőnek müve, akit a „Mesék az 
Írógépről" hatalmas sikere ihletett az al-
kotásra. Megfestette a Szomaházy-regény 
népszerű hősnőjét, ugy, ahogy művészi 
képzelete maga előtt látta : az akkori 
idők szépségideáljának. 

Méltóztassék a portrét jól megnézni, te-
tőtől-talpig, a dus hajkoronától a földet 
seprő, sleppes, még a cipőtalpát is elta-
karó szoknyáig. A karcsú, úgynevezett 

darázsderékről se tessék megfeledkezni. 
És most kérünk egy pillantás jobbra, a 

másik képre. Megállapíthatjuk, ugyebár, 
hogy a 25 év alatt Lehmann Vilma, ha 
alaposan meg is változott, de egy csep-
pet sem öregedett meg. Sőt : szebb, fiata-
labb, mint valaha. 

Uraim ! Önök között még vannak, akik 
vissza tudnak emlékezni a 25 év előtti 
időkre, a hajkoronák és darázsderekak 
korára. És ahogy most erre a régi képre 
rátekintenek, talán egy régi szerelem is 
eszükbe villan, egy valaki, aki akkor ép-
pen ilyen hajkoronát és darázsderekat vi-
selt és ha földig érő szoknyája alól egy-
szer-egyszer napvilágra tévedt a bokája, 
ez ünnepi percet jelentett önöknek. 

A régi gépirókisasszonu 
(Innocent festménye) 
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(...De tegnap este láttam a 
bokáját!" — irja diadalma-
san Juhász Gyula egy szerel-
mes versében.) 

Mi lett azóta abból a hiaij-
dani valakiből, uraim? A 
szépségét megette az idő; 
megöregedett és talán az 
unokáit r ingatja a térdein. 

De Lehmann Vilma nem 
öregszik. Ez az irigyelni való 
előnye a regényhősmőnek a 
husból-vérből való asszo-
nyok felett. Az elixir, amely 
az évtizedek múlásával szem-
ben megvédi: a művészi fan-
tázia. 

Lehmann Vilma ma is 
szép és fiatal és elevenebb, 
mint valaha. Elevenebb, mert 
egy negyedszázaddal előbb 
csak a könyv lapjain állt az 
alakja, most pedig élőbb va-
lóságban a szinipiadra lépett, 
hogy ott ifolytassa diadalát. 

Huszonötödször jelenik meg 
Lehmann Vilma a Városi 
Szinház színpadán pénte-
ken, november 4-én. Huszonöt év után 
most újból Lehmann Vilmáról beszél a 
város, ú j ra Lehmann Vilma karrierjéről 
álmodoznak a kis gépirólányok. Lehmann 
Vilma, az operet tprimadonna népsze-

-4: uj gépirókisasszonu 
(Honthy Hanna) 

riisége előadásról-előadásra nő és 
máris vetekszik a régi Lehmann 
Vilmának, a regényhősnőnek népsze-
rűségével. A 100-ik előadásra bizonyosan 
el is éri. 

Az állán örök sötét borosta serceg: 
Valódi kékszakállú, — de nem herceg. 
Ö az a szegény ember, akit huz az ág . . . 
Ö: a népség és a katonaság . .. 

A sorsa hamis. Hangja valódi érc, 
Ruhája szines csiri-csári férc. 
Azt hinnéd: soha sincsen gondja: 
A legszürkébb szót is énekelve mondja... 

Hangja elül jár . . . alakja mindég hátul... 
Karmester-parancsra magas cébe kábul, 
S mig, szemét lehunyva, győztesen ki-

ivágja, 
Mit tudjátok: mily forró s szines 

[a vágyaI... 

Csak egyszer kapni egy valódi szerepet, 
amikor valamely színész bereked!. . . 
Akkor odaállni s megmutatni, ó: 
Hogy ő nem a sötét háttérbe való! ... 

De addig: csak nyelni a forró vágy-özönt! 
Hercegnőt álmodni a karhölgyek között... 
S tűrni, hogy a föld ily kutyául forog .. . 
Hej, kórista-élet: cudar egy dolog!.. . 



44 S Z Í N H Á Z I ÉL E T 

A mull vasárnap fntótüzkénl terjedt el a városban, hogy e rovat vezetője, Farkas 
Imre, az illusztris iró és poéta, a Színházi Élet főmunkatársa, súlyos betegen fekszik a 
szanatóriumban. 

Igaz volt a liir. Az élet szépségeinek, vidámságainak hivatott tollú költője, a láz pir-
/ával arcán, mozdulatlanul feküdt betegágyán, kint pedig, a szobája előtti folyosón 
könnyes szemmel ültek aggódó szeretetlei, édesanyja, nővére, sógora, barátai és remegve 
lestek a tanárok, orvosok, ápolók hireit a nagybeteg Farkas Imre hogylétéröl. 

Es ma, amikor már minden jóra fordult és a gondos, szeretetteljes ápolás és a 
kiváló iró erős fizikuma, arany kedélye és okos optimizmusa legyőzték a nehéz kórt,1 

szívesen tehetünk szemrehányást a mi kedves „Mókucinknak", hogy az ijedelmen, szo-
rongó remegésen felül mennyi munkát, mennyi adminisztrálást okozott a Színházi Élet 
szerkesztőségének. 

Az operáció után szerkesztőségünk összes telefonjai úgyszólván egyébbel sem fog-
lalkoztak, mint választ adtak arra a sok ezer kérdezősködésre, amelyek mind betegünk 
iránt érdeklődtek. De naponta csak ugg ontotta a posta a sok levélbeli és távirati kérde-
zősködést is és nem kisebb a száma azoknak az érdeklődőknek sem, akik személyesen 
kerestek fel bennünket, hogy Farkas Imre egészségi állapotáról hirt kapjanak. 

Szinte példátlan az a népszerűség és szeretet, amely a „Lelki klinika" Írójának sor-
sát kisérte és hisszük, hogy azoknak a jó kívánságai is gyorsították a jobbulás tempó-
ját, akiknek a teliszivíi iró e helyen annyi sok jó buzdítást, tanácsot adott. 

Ma még régebbi örömeit közöljük lábadozó főmunkatársunknak, holnap már átad-
juk neki azt a vaskos paksamétát, amely betegsége alatt címére hozzánk érkezett: Far-
kas Imre rövidesen bucsut mond orvosainak és ismét az lesz,-aki volt; a Lelki klinika 
aranyszívű, rózsszin tollú, egészségtől, erőtől duzzadó doktora. 
Ideális Pista. 

LEVÉL: . . .Eddig tar t az én kis történetem, 
ugy hiszem, hogy ön nem fog mosolyogni r a j t a , 
hanem meg fog engem érteni. 

VÁLASZ: Igen én érdeklődéssel olvastam az ön 
levelét és megértem. Ez a levél még csak nem is 
történet egg ilia leány szívnek, csak egg parángi 
hangulata, egg elsuhanó felhőfolt a nap előtt. 

Fata Morgana. 
LEVÉL: Mi az ön véleménye a házasságközve-

titő u t ján kötött házasságról? 
VÁLASZ Bajos válaszolni. Erős hitem, hogg 

minden embernek a sorsa előre meg van írva és 
suhasem fontos a mód, az ismerkedés, a talál-
kozás után van-e elég erős és biztos Ítéletünk 
megismsrni és megítélni egg embert, akihez 
hozzá akarjuk fűzni egész életünket. Mert hiszen 
akárliogg forgatjuk ide meg oda a dolgokat, 
mégis csak a legszebb dolog a világon egg jó 

házasság, két embernek a megértő rokonszenve, 
és a szimpatikus együttélése. Ha pedig ez sikerül 
— és olykor sikerülni is szokott, — igazán mel-
lékesek a megismerkedés körülményei. 

M. Terri Milano. 
LEVÉL: Remélem, hogy levelem még Monte 

Carloban találja,, nem kivánok- semmit, csak jó 
mufatságot. 

VÁLASZ Mielőtt visszatértem volna, írtam ön-
nek egy lapot. Szerettem volna Milanóban át-
utazásomkor önnel kezetszoritani. Naggon sajná-
lom, hogy nem találkozhattunk. 

Talán. 
LEVÉL: Én megismertem önt az Erzsébet-kör-

u'ton, rámosolyogtam és ön megemelte a kalap-
ját. 

VÁLASZ Naggon jól emlékszem az ön kedves 
mosolygására és gondolatban még egyszer meg-
emelem ön előtt a kalapomat. 

HOKTHY HANMA 
NVILT 
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Fritzi Massary 
Krausz Mihály u j operettjében az „Eine Frau von 
Format"-ban, melyet most mutattak be Berlinben. 

(Photo: Frh. v. Gudenberg.) 
Bébi. 

LEVÉL: Kedves Fa rkas ur, muiló-e a nyári 
szerelem? 

VÁLASZ• Most még csak ősz van, tessék télen 
megkérdezni. 

Boldog szeretnék lenni. 
LEVÉL: Egy leánykérés, egy szerelem, egy 

vonzódás, egy harag, ennek nem szóltam, annak 
nem szóltam, mindenkinek szóltam . . . 

VÁLASZ Még nekem is szólt, illetőleg irt, pe-
dig én egyáltalában nem tudok kiokosodni az 
egész dologban. Túlságosan sokan vannak ebben 
a históriában, az a baj. 

Rusznák Sándor. 
Eleven lüktetési kis versét, amely oly hiven 

ad vissza egy szinházi hangulatot, itt közlöm: 
FORTISSZIMÓ. 

A zenekarból zúgva jött a hang 
K'igyózva siklott a teste 
A szem meredt mohón leste, 
Mikor röppent fenn a színpadon. 

Ö csak állott t ikkadtan a tapsban 
Csókott dobott a nézőtérre 
És harsogott a Vágy zenéje 
Mikor röppent fenn a színpadon. 

Három a kislány, Törökszentmiklós. 
LEVÉL: Fényképet kérünk öntől. 
VÁLASZ: A cimeket kérem önöktől. 

G. K. Ella. 
LEVÉL: Könnyen válnék meg az élettől, ha 

nem volna előttem a súlyos kötelesség: gyer-
mekeim fenntartása és nevelése. 

VÁLASZ Asszonyom! Lehet-e az ön levelére 
röpke sorban válaszolni? Megtür-e ez a helyzet 
vigasztaló szavakat, amelyek végeredményben 
leperegnek az igazi nagy bajokról, megtür-e a 
probléma többé kevésbbé sablonos választ, ugyan-
akkor, amikor ön olyan szépen, nemesen és egy-
szerűen kijelöli a maga kötelességét az életben. 
Nem tudok mást tenni, mint gondolatban tiszte-
lettel megcsókolni a kezét. 

Antal. 
LEVÉL: A barátaim megdicsérték a versemet. 

Az hogy tavasz van 
És szivemben rég nyár lakozik. 
Hej dinám-dánom, 
Ez aztán az álom. 
Fürdés tóparton, 
Csók az ajkamon. 

VÁLASZ: Antal, le a lanttal! 

Egy hetedik gimnazista leány. 
LEVÉL: Csinosnak mondanak, de én nem hi-

V ÁL ASZ Tudja mit, higyjük el. Nem történt 
semmi. 

Manci—Miskolc. 
LEVÉL: Már ir tam önnek. 
VÁLASZ• Ez igazán kedves Mancika, de leg-

alább most irt volna valamit. Vagy talán csak 
egy üdvözletet akart küldeni? Ha igy van, az 
üdvözletet köszönöm és szivből viszonzom. 

ÜZENETEK. 
— Hermin. Rendes és bevett formák között 
keresni a találkozást, egyáltalán nem adhat 
semminemű előítéletre okot. — Egy barna láng. 
Nem tudom eléggé ismételni, a jövendőt nem 
szavak, nem apró előcsatározások döntik el. A 
jövendő maga a komoly küzdelem. Itt csak ön 
tudhat ja mit kell tennie, dacára közismeretének, 
mert fö'fogása, észjárása igen a kedvemre való. 
Szeretettel üdvözlöm. 

Miss Mercedes Gleitze 
aki tizenöt óra és tizenöt perc alatt átúszta a 

La Manche csatornát. 
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O C ( / û r i O J Î / l N M A 7 l Q a 
Szabó Dezső háromfelvonásos 

darabot ir a Magyar Színház számára 
A pécsi előadás után nyilt utcán köszönte meg az ifjúság ünneplését 

Pécs, november 28. 
(A Szinházi Élet tudósí-

tójától.) Néhány nappal ez-
előtt Szabó Dezső Pécsre 
érkezett és két irodalmi 
előadást tartott, igen nagy 
érdeklődés mellett. Az első 
estén Ady Endre költésze-
téről beszélt, a következő 
estén pedig Az én utam ci-
men tartott előadást. Szabó 
Dezső most jelent meg elő-
ször a pécsi közönség előtt, 
amely lelkesen tüntetett 
mellette. Kétnapos pécsi 

tartózkodása sorozatos ün-
neplésekre adolt alkalmat. 
A második előadás után 
Szabó egy kávéházban ült, 
amikor az utcán felvonult 
a pécsi ifjúság és lelkesen 
tüntetett mellette. Az ifjú-
ság vezére fogadalmat tett, 
hogy a pécsi ifjúság azokat 
az irányelveket fogja kö-
vetni, amelyeket Szabó De-
zső regényeiben az ifjúság 
számára kijelöl. Ekkor 
Szabó Dezső, a nyilt utcán, 
lelkes beszédben válaszolt 

az ifjúságnak és megkö-
szönte a szeretet ilyen im-
pozáns megnyilvánulását. 
Este hetven tagu társaság 
adott bankettet Szabó De-
zső tiszteletére. Ës a ban-
kettasztalnál, ugy hajnal 
felé. Szabó Dezső sokáig 
elbeszélgetett a Szinházi 
Élet pécsi tudósítójával. 
Színházra is ráterelődött a 
szó: 

— Nem járok színházba, 
— mondta Szabó Dezső. — 
Talán azért, mert nem sze-
retem az embereket. Pedig 
volna néha-néha egy-egy 
darab, amely érdekelne. 
Sajnos, kevés van ilyen. A 
jazzband-láz beleszivódott 
drámairodalmunkba is. 
Nagy, józsefvárosi búcsúra 
emlékeztető cecóból áll a 
legtöbb darab, amelyben 
vadul ordít minden hang-
szer. Emberi, igaz történe-
tet nem akar a közönség. 
A színháznak erős konkur-
rense a — futball. Hol van 
az a költő, regényíró, vagy 
darabszerző, aki annyi kö-
zönséget tudna vonzani, 
mint egy fulballmérkőzés? 
Vagy hol van az a diarab, 
amely a futballmérkőzések 
közönségének akárcsak egy 
tizedét tudná meghódítani* 
De azért én ds fellépek a 
színpadra. Készül egy Ady 
cimü egyfelvonás.'som és 
azonkívül befejezéshez kö-
zeledik egy háromfelvoná-
sos darabom. Nem beszé-
lek róla, hogv mi van ben-
ne. De nincs benne bucsu 
és nincsen cécó. Meg kel-
lett írnom és nem gondol-
tam munka közben a kö-
zönségre. A darabot a Ma-
gyar Színháznak szánom. Szabó Dezső megérkezése a pécsi pályaudvarra. 

(Dora foto.) 
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A KAPOSVÁRI „OROSZORSZÁG" 
Szereplők : i f j . Sebestyén Géza, Sarlay Imre, Ladomerszky Margit, Kururz Ernő, Bánky Róbert, 

E rha rd Béla, Csáky Ferenc, Pariács Károly 
(Hölzer felvétele) 

l ) i 
díszletekkel 
betanítással 
rendezésben 

mutatja be a pécsi szinház 
Az ember tragédiáját 

Pécs, november. 
A pécsi szezont november 

17-én kezdi meg Fodor 
Oszkár társulata. A meg-
nyitó előadáson az Ember 
tragédiáját fogják játszani. 
Most Pécsett járt Fodor 
Oszkár igazgató és abból 
az interjúból, amelyet a 
Színházi Élet tudósítójá-
nak adott, kiderül, hogy 
Az ember tragédiája pécsi 
bemutatója nem minden-
napi esemény lesz. 

— Meg akarom mutatni, 
— mondta Fodor Oszkár, 
— hogy a vidéken is lehet 
olyan előadást rendezni, 
amelyre még a főváros is 
felfigyel. Ezt A3 ember tra-
gédiájának bemutatójával 
akarom bebizonyítani. Kül-

sőségekben is impozáns 
lesz az eiőadás. Teljesen u j 
rendezésben hozzuk ki Ma-
dách remekét. Sem a fő-
város, sem Reinhardt, sem 
senki nem ad utmutatást. 
Olyan díszleteket készítte-
tek, amelyek minden bi-
zonnyal nagy feltűnést fog-
nak kelteni. Ezeket a dísz-
leteket Reinthaler. az Ope-
raház díszlettervezője ké-
szíti. A művészi leegyszerű-
sítés mellett arra is törek-
szem, l.ogy ezek a díszletek 
a ma emberének szeméhez 
idomuljanak. Modernizá-
lom Az ember tragédiája 
egész hátterét, tie termé-
szetesen nem feledkezem 
meg a parancsoló előírá-
sokról sem. A darab szce-
náriumán már hónapok óla 

dolgozunk Vértes főrende-
zővel együtt. 

— A díszleteken kivűl 
meglepetést hoz majd a 
rendezés is. A nagy töme-
geket majd a süllyesztőben 
fogom elhelyezni. Itt tör-
ténik a külső zaj és csak 
néhány jellegzetesen masz-
kírozott fe j fogja elénk 
hozni az embersokaságo-
kat. Én már kipróbáltam 

a pécsi Nemzeti Szinház 
igazgatója. 

Fodor Oszkár 
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À Szinészszövetség, a Szinészegyesület, 
és a Kövesí Vár levele a Színházi Élethez 

A Színházi Klet, mint minden évben, az idén is kegyelettel adózott néhány elhunyt nagy magyar 
szinész emlékének. Tanay Frigyes, Mészáros Lajos és Gyöngyi Izsó sir ja fölé állított emléket. Életé-
ben mind a három szinész összeforrt a közönséggel és most, hogy a síremlékeket átadtuk hivatásuk-
nak, láttuk csak, hogy még mindig meg van a lélek kapcsolata köztük és a közönség között. A Színházi 
Élet főszerkesztője a Szinészszövetségtől, a Szinészegyesülettől és a Kövesi vártól meleghangú leveleket 
kapott a három sirkő felállítása alkalmából. 

A levelek a következők: 

Budapesti Színészek. Szöoetségevi_ 
Iroda í V., llpót=köcLit 20. 

telefon, 

Igen tisztelt Főszerkesztő Ur! 
Megilletődéssel vettük tudomásul, hogy 

évenként ismétlődő kegyeletes gesztusá-
nak folytatásaként az idén néhai Gyöngyi 
Izsó, Mészáros Lajos és Tanay Frigyes 
pályatársainknak állit siremléket. 

Feledhetetlen pályatársaink emlékének 
külső meegörökitése újból felidézi egyéni-
ségük és művészetük elevenségét, mely-
nek eddig csupán a szivek mélyén élt 
emléke. 

Most, hogy igen tisztelt Főszerkesztő 
Ur nemeslelküségéből látható emlék is 
fogja hirdetni a kilobbant müvészélete-
ket, hálásan mondunk köszönetet és a 
ma küzdelmeihez erőt meritünk a múlt 
ilyen megbecsüléséből. 

Nagyrabecsülésünk kifejezése mellett 
mély tisztelettel 

Országos Szinészegyesület 
és Nyugdíjintézete 

Nagyságos Uram! 
Az ,,Országos Szinészegyesület'' igazgató-tanácsa 

e hó 25-én tartott ülésében értesült Nagyságod-
nak arról a kegyeletes akciójáról és nemes áldo-
zatkészségéről. hogy az idén is 3 elhalt jeles kar-
társunk jeltelen sirját sirkőemlékkel megörökí-
teni kegyeskedett. 

A kegyeletes megemlékezésnek oly gyönyörű 
példájával találjuk szembe magunkat, amely nem-
csak a szürke hétköznapok eseményeit szárnyalja 
tul messze messsze. de jóleső érzéssel tölti el a 
mi szivünket is, hogy akadt valaki, egy nemesen 
gondolkodó, nemesen érző úriember és ez Nagy-
ságod, aki rajongó barátja mindannak, ami szép 
és lélekemelő és mindannak, ami a magyar szin-
müvészettel összefügg. 

Ezeket a gyönyörű, nemes vonásokat találjuk 
meg abban a kegyeletes áldozatkészségben, amely 
„Mindszentek" napján, november í-én. 3 kiváló 
színművészünk, 3 csillogó név emlékét kőbe 
vésve, szemmel láthatóan megörökíti. Tanay Fri-
gyes, Mészáros Lajos és Gyöngyi Izsó, a magyar 
színművészet büszkeségei azok. akikről Nagyságod 
ebben az évben megemlékezett. 

Fogadja Nagyságod az ..Országos Szinészegye-
sület" igazgató-tanácsa nevében őszinte hálánkat 
e kegyeletes megemlékezésre, ami soha, de soha 
elfeledni nem tudunk. 

Megkülönböztetett tisztelettel: 

K Ö V E S S Y VÁR 
B U D A P E S T 

Kedves Méltóság! 
Az ürömtől meghatottan köszönjük Ne-

ked, hogy a vár első elköltözöttének — 
Gyöngyi Izsónak sirhantja fölé emléket 
állilasz, melyet november hó elején avat-
nak. 

Mint annyiszor, most is segítségünkre 
jösz és leveszed rólunk azt a kötelezettsé-
get, melynek nem tudunk eleget tenni, 
hogy mi állítsunk méltó emléket Gyöngyi 
Izsónak, akinek látható emlékét eddig 
csak hagyományaink tekercse őrizte. 

Ezért a gyönyörű lovagi erényért fo-
gadd hálás köszönetünket, melynek örök 
jelét krónikánk lapjain fogjuk megőrizni. 

Neked, kedves Méltóság kívánjuk, hogy 
továbbra is ékeskedj szép erényeiddel jó 
egészségben az emberi kor legvégső hatá-
ráig nagyboldogan, a mi örömünkre és 
büszkeségünkre. 

Fogad szerető üdvözleünketl 



Apponyi Antal gróf, master és a falka 

i fii u ' 
rek terelik előre a falkát , 
a kutyák izgatottak, alig 
b i r ják őket visszatartani. 
Gyönyörű telivéren érkezik 
Apponyi Antal gróf, a 
master, aki a vadászatot 
vezetni fogja. 

Az irány titok. Már jó-
val a vadásztársaság érke-
zése előtt utasitásszerüen 
elindult egy lovas, aki kö-
télén vonszolt maga után 

r c r m . . . 
véres húsdarabot, árkon-
bokron, hegyen-völgyön, 
akadályon, vizén keresztül. 
Ennek nyomában fog szá-
guldani a falka. Az útvonal 
harminc-negyven kilomé-
tert tesz ki, vagy talán 
többet is, mert az útirány 
zegzugos. 

Érkeznek a dámák és az 
urak. Délcegen ülik meg 
lovaikat Apponyi Antalné 

Délelőtt tíz óra. A gyö-
nyörű őszi nap beragyogja 
lika-pusztát, ahol ma az 
Alagi Falkavadásztársaság 
találkozik, hogy meghajtva 
a göd-alagi határt , hódol-
jon a lovassportnak. A 
házagazda: Schöffer Pál 
földbirtokos, kastélyának 
kapujában várakozik a 
vendégekre. Kutyaugatás 
hallatszik, a lovászmcste-
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grófné, Herberstein grófné, 
leányával Mary komtesz-
szel, Károlyi Fruzsina és 
Pálffy grófnő, Odescalchy 
Béla herceg, Strausz Pál. 
A master indit és a követ-
kező pillanatban eleresztik 
a kutyákat, nyomukban a 
lovas-ok. 

Hajrá! Hajrá! Vágtat a 
csapat és nemsokára el-
hagyja a Schöffer birtokot 
és a vonszalékos szeszélye-
sen rajzolt vonalán tör át 
Floch-Reichensberg lovag 

és Vigyázó Ferenc gróf 
birtokain. 

A Színházi Élet fotori-
portere annyit örökített 
meg a látványosságból, 
amennyit az adott körül-
mények között megörökít-
hetett. Kis lován, nyaká-
ban a fotografáló masiná-
val lovagolt a falka nyo-
mában és itt adjuk a 
szebbnél-szebb képeket. A 
célról már nem számolha-
tunk be. Fényképészünk 
mokány lovacskája nem 

sokáig birta a vágtát, for-
dulnia kellett. Nem vették 
észre. A társaság nem né-
zett sem jobbra, sem balra, 
szélsebesen vágtatott a 
falka után. 

A fotográfus lovacskája 
nem vágtatott visszafelé. 
Szép lassan, lépésben ment. 
Nem azért, mert ha a társa-
ság nem látja, fölösleges a 
bravúros vágtatás, hanem, 
hogy össze ne törjenek a 
lemezek. 

Nem tört össze egy sem. 

Gyülekezés Schöffer Pál kastélya előtt: Strausz Pál, Herberstein grófnő, 
Károlyi Fruzsina grófnő 

(Munkácsy felv.) 
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Hadd mondjuk Itt el karriérjét A v i r l iB- akárcsak 8 1 í m b e r 

M lg a gomblyukba gyüretlk, Többnyire ágyban születik. 

Amíg mezei társalt fit csak olléval Illetik, 
Csak úgy kézzel t é p i a népség. Mert 8 egy töröl metszett szépség. 
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Sokadmagával összekötve 
Pompázik százszlnü mezében 
S drága, szerelmi posta lesz 
Egy kis kifutólány kezében. Szorgos kezek csokorba fonták És egy IIJu, mint forrd biko 

Melyet pompás színek tarkltnak Elküldte aztán Makay Margitnál 

S mig a másikat kócosan , 
Kínálja bárkinek a csalit, 

Ö megfésülve, lllalosan 
Egy boltban várja a palit. 
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REVU JE A R O Y A L O R F E U M B A N 



•Xy divatos hajvisetet 

Â í r í z u r a í c r í é x i e í e 
( K é n e k a p á r i z s i l o d r A s z v e r s e n y r ő l ) 

Ninon de Lenelos, XIV 
Lajos korabeli f r izurá ja A spártaiak hajviselete 

A XVI. Lajos korabeli hajviselet . A modern etonfr izura 
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„Eddig irta Puccini müvét, 
— azután meghalt.. /' 

Négyszáz milliói költenek a Tarandot pesti bemutalójára 

A második felvonás vé-
gén Arturo Toscanini, a 
karmester pálcájával rá-
ütött a kottaállványra . . . 
A zenekar elhallgatott. 
Toscanini a közönség felé 
fordult és igy szólt : 

— Eddig irta Puccini 
müvét. Azután meghalt. 

Mindenkinek könny csil-
logott a szemében. 

Az előadásra nagyon sok 
pénzt költöttek. Olyan fé-
nyes kiállításban mutatták 
be a Turandól , amilyenre 
még nem volt példa Mila-
II óban. 

A Turandot megköveteli 
a ragyogó színpadot. Egé-
szen speciális opera, amely-
hez mindig u j kosztümö-
ket és díszleteket kell ké-
szíteni, mert a régieket le-
hetetlen felhasználni. 

Drezdában 120.000 arany-
márkába került a Turan-
dot. Anna Bosella ruháj.i 
is igen nagy értéket kep-
viselt. Mindenütt sokat ad-
tak a kiállításra, mert ez 
a Turandot fői sikerét je-
lenti. A magyar királyi 
Operaház költségvetésében Márkus Turandot címszereplőjének ruhája 

A milanói Scála-szinház-
ban volt Túrandótnak, Puc-
cini poszthumus operájának 
premiere. A bemutató elő-
adásra hetekkel előbb kel-
tek el a jegyek és a világ 
minden tája felől Milanó-
ba sereglettek az emberek, 
hogy meghallgassák a mes-
ter utolsó müvét. Elérke-
zett a premier napja , zsú-
folva volt a szinház. Külön 
rendőrosztag ügyelt a rend-
re. 

400 millió szerepel a Tu Természetesen már 
randot céljaira. nyáron meg kellett kezd. 
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ni a Turandot előmunká-
latai!. Ezt megelőzően 
Márkus László, az Opera-
ház főrendezője Bécsben 
megtekintette a Puccini-
opera előadását. Nyáron 
csinálta meg a diszlet- és 
kosztümterveket. Még a 
nyár folyamán kezdtek 
hozzá a díszletek festésé-
hez és a szezon megkez-
désekor munkába álltak az 
Operaház szabómiihelyei is, 
hogy a Turandot kosztüm-
jeit elkészítsék. 

A kosztümök tervezése 
és a tervek kivitele nem 
könnyű dolog. Kétszáz-
ötven u j ruhát kell meg-
varrni. A Turandotnak kö 
zel háromszáz szereplője 
van a statisztériával és a 
kórussal együtt. 

Hogy képet adhassunk 
a Turandot diszleteiről, 
meg kell említenünk, hogy 
két színpadi képhez 1500 
négyzetméter vásznat hasz-
náltak fel az Operaház 
festőműhelyében. 

A Turandot cimszereplői 
a Márkus László által ter-
vezett kosztümben lépnek 
fel. Még Németh Mária is, 
aki nem hozhat ja ruháit 
Bécsből magával. Turandot 
királykisasszony ruhá ja 

Figurin a Turandotból 
A kórus ruháiból: rendőr 

ugyanis szerves része a 
színpadi képnek. Márk is 
László belekomponálta ?zt 
a ruhát . 

Lázas munka folyik most 
az Operaház épületében. A 
próbaszobákban a magán-
énekesek Turandot-beli sze-
repeiket tanulják, a szce-
nikai felügyelőség a darab 
szinpadi részét dolgozza 
fel,- a szabók Turandot-
ruhákat varrnak, a festők 
Turandot-diszleteit festik, a 
zeenekar és kórus szintén 
próbálja Puccini utoisó 
müvét. Radnai Miklós igaz-
gató i rányí t ja az egész 
munkát . Radnay jelen volt 
az ősbemutatón Milanóban, 
tehát a legjobb helyen in-
formálódott a Turandotról . 

(K. K.) 

HANGVERSENYEK. 
KARINTHY FRIGYES 

szerzői estje nov. 6-án X>9 
órakor a Zeneakadémián. 
Bevezeti: Beöthy László. 
Közreműködnek: Fedák Sá-
ri, Góthné-Kertész Ella, 
llosvay Rózsi, Pécsi Blanka, 
Vaszary Piri, Turai Ida, 
Ascher Oszkár, Babits Mi-
hály, Baló Elemér, Csortos 
Gyula, Gárdonyi Lajos, Ince 
Sándor, Góth Sándor, Kabos 
Gyula, Keéri Szántó Imre, 
Lányi Viktor, Nagy Endre, 
.alamon Béla és Karinthy 

Frigyes. (Jegyek: Stúdió, 
Váci-utca 2., Zeneakadémia 
és Szinházi Élet. Népszerű 
helyárak.) 

HOROWITZ WLADIMIR 
zongoraestéi mindenhol a legna-
gyobb szenzáció erejével hatot 
tak. Liszt vagy a nagy Rubin-
stein utódának nevezik. Buda-
pesti hangversenyei okt. 29.. 
nov. 3. (Rózsavölgyi). 
HEMPEL FRIDA BUDAPESTEN 

Amerika e legnagyobb és leg-
népszerűbb énekmüvésznője, aki 
évek óta nem szerepelt Euró-
pában, az idén London és Ber-
lin után november 4-én ta r t ja 
budapesti hangversenyét, mint 
a Lyra-bérlet I. estje. Jegyek 
Rózsevölgyir.él. 
RÓZSAVÖLGYI LYRA-BÉRLETE 
az idén is 8 estén a zenevilág 
legragyogóbb neveit nyúj t ja bér-
lőinek. Hempel Fr ida, Kreisler 
Fritz, öhmann Károly, az u j 
svéd tenorstar , Jeanne Marie 
Darré . a tavaly diadalmas si-

kert aratott fiatal zongoramű-
vésznő, Busch Adolf Walter 
Bruno a filharmonikusokkal. 
Titta RulTo, és a Wiener Fil-
hurmoniker Furtwänglerrel . Ezen 
hangversenyekre egyharmad ár-
kedvezményes jegyek havonta 
kiválthatók. Helybiztosítás (a S 
estre) 6.40—32 P-ig. 

RÓZSAVÖLGYI 
HANGVERSENYEI: 

Ünnepi filharmóniai hangver 
seny Dohnányi Ernő jubileumá-
ra, Stefániái Imre és Székely-
hidy Ferenc közreműködésével 
okt. 24-én. Műsoron Dohnányi-
müvek. Vezényel Dohnányi. 

Waldbauer—Kerpely ünnepi est 
Dohnányi közreműködésével okt. 
25-én. Bérletek válthatók öt ka-
marazeneestre népszerű hely-
árakkal . 

Rózsavölgyi zongoraestéi olcsó 
bérletben Horowitz, Lewitzky, 
Eisenberger. Jeanne Marie Darré 
Brailowsky H Dohnányi a fil-
harmóniával. Bérlet féláron: 5— 
26 pengőig. 

Komor kamarazenekari hang-
versenyein 23 mü közül 16 új-
donság. Bérletek, négy estre 
4.80—22.50 pengőig. 

Horowitz Wladimir zongora-
estéi okt. 29. es nov. 3-án. 

Balázs Árpád első magyar 
nótaestje nov. 4-én Z. %6. 

Zsámboky Miklós gordonkn-
estje r.ov. 4-én Z. 

Hempel Frida egyetlen ária-
estje nov. 4-én a Vigadóban. 
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Szegheő János zongoraestje 
nov. 5. Z. 

Misa Elmau egyetlen hegedü-
estje nov, 5. Műsor: Bach; Ada-
gio és Fuga, Lalo: Spanyol szim-
fónia stb. 

Dr. Győry Pál dalestje nov. 8 
Z. 

Rießler Ernő orgonaestje nov. 
10-én Z. ltíá. 

Fraser Norman angol zon-
goraművész hangversenye nov. 
nov. 11. Z. %9. Műsoron: Bach: 
Olasz koncert . Beethowen; Szo-
náta op. 109. Schumann; Papil . 
Ion stb. 

Kodály Zoltán karmester i be-
mutatkozása Budapesten nov 
14-én. F i lharmónia . Palestr ina. 
Műsor: Kodály; Psalmus Hun-
garicus, Liszt; Koronázási mise 

Gitár-est Segovia nov. 19. és 22. 
Segovia András, a gitár világ-
hírű mestere. Hangszerét soha 
nem sejtett tökéllyel szólaltatja 
meg. — Teljes pompájában ele-
vejiednek meg uj ja i alatt Bach 
és kor társainak müvei. 

Kéthelyiné Wakots Margit dal-
estje Seregélyi I rma közremü 
ködéséve] nov. 19. Z. V2G. 

Nádor Jóska II. nótaestjo 
nov. 27. Z. félhat . 

A „Budapesti Koncertélet*' 
részletesen tájékoztat ja a kö-
zönséget az összes zenei esemé-
nyekről. Kívánatra díjmentesen 
küldi meg minden érdeklődő 
nek Rózsavölgyi. 
STÚDIÓ HANGVERSENYIRODA 
Jegyiroda: Váci-utca 2. Telefon 
966—18. Igazgatóság: Tűri- Ist-

ván-utca 8. Telefon 142—24. 
Karinthy Frigyes szerzői estj.-

nov. 6. 
Medgyaszay Vilma Bartók 

Kodály-estje Kentner Lajos köz-
rçrnûkodésével nov. 13. 

Keéri-Szántó Imre egyetlen 
zongoraest je nov. 26. 

Bartók Béla nov. 29-én tar t ja 
egyetlen zongoraestjét. 
A „KONCERT" RENDEZÉSEI 

(Jegyárusítás Bárdnál) 

Maurice Dekobra (Páris) elő-
adása nov. 2. 

Mafalda Favero ária- és dal-
estje nov. 9 

Nagy Izabella és Cselényi Jó-
zsef együttes magyar estje no-
vember 12. 

Kentner Lajos zongoraestje 
nov. 12. 

Balokovie Zlatko hegedüestje 
nov. 16. 

Plán Jenő és Heinz Jolies 
szonátaestje nov. 16. 

Magyar trió (Kraus—Garay— 
Vincze) nov. 17. 

Dr. Schwartz János dalestje 
nov. 20. 

Székely Julia zongoraestje no-
vember 22. 

Szatmári Tibor zongoraestje 
nov 23. 

Kálmán Mária és Kósa György 
szonátaetje nov, 24. 

Szekeres Ferenc orgonaestje 
nov. 27. 

Léner-quartett jubiláris hang-
versenye dec. 4. 

Kotányi nővérek 3 zongorás 
hangversenye dec. 9. 

Erica Morini hegedüestje de-
cember 16. 
FODOR HANGVERSENYIRODA 
(Váci-utca 1. Könyvkereskedés.) 
Népszerű helyárak. — Jerger 
Alfréd kamaraénekes Schumann 
—Schubert dalestje nov. 13. — 
Hannover György hegedüestje 
zcjiekarkisérettel nov. 14. — 
Geyer Stell világhírű hegedümii-
vésznő egyetlen estje nov. 18. 
— Leontjew Sascha, az orosz 
táncfenoraén, Nijinszky utóda, 
dec. 1-én ad ja klasszikus est-
jét. 

BÁN ZOLTÁN RENDEZÉSFU 
(Liszt Ferenc-tér 5.) 

(Jegyárusítás Rózsavölgyinél.) 
Kissházi Sári ária- és dalestje 

nov. 6. Z. %6. 
Kármán Gizi hangversenye 

nov. 15. Z. %9. 
Mult és Jövő I. kulturcstje 

nov. 20. Z. %6. 

Ákom Lajos orgonahangver-
senye Zoltán Irén közreműkö-
désével nov. 20. Z. V£9. 

Murgács Kálmán nótaestje 
Goda Gizella és Palló Imre 
közreműködésével, Pert is ci-
gányzenekara kíséretével dec. 
2 Z. Y26. 

Baruch Agadah, a világhírű 
jeruzsálemi táncművész, a hé-
ber táncművészet megteremtőjé-
nek héber táncestje dec. 6. 
a Vigadóban. 

Zeneművészeti Főiskolánk, mint 
minden évben, ezúttal is Liszt 
Ferenc emlékének szentelte első 
nyilvános hangversenyét. A Liszt 
müveit interpretáló növendékek 
közül különösen kitűnt a kis 
Farnadi Edit . Székein Arnold 
tanár növendéke, akinek Ma-
gyar fantáziája a szenzáció ere-
jével hatot t . Bravúros techni-
kája . mélyen átérzett és amel-
lett temperamentumos játéka, 
csillogó billentése igazi miivész-
jövőt jósolnak ennek a fiatal 
tnü vésznövendéknek. 

Amelita Galli-Curci 
a nagyhírű énekesnő férjével Sam Hmerssel fox-trottot táncol. 
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Magyarok, akik gramofon utján csináltak karriert 
A huszadik század hang-

szere: a gramofon. A le-
mez eljut a világ minden 
tájára s népszerűbb bár-

Szigethy József 

mely hangszernél. A gra-
mofon kezeléséhez nem 
kell művészet, egyszerű a 
módja, mindenki azonnal 
e lsaját í that ja . . Ez az oka 
annak, hogy a találmány 
páratlan népszerűségre tett 
szeri. A népszerűséget azon-
ban másnak is köszönheti 
a gramofon; azoknak a 
művészeknek, akiknek pro-
dukcióit lemezre vitték a 
gyárak. 

Az emberek legnagyobb 
része gramofon ul ján is-
meri meg a világhírű mii-
vészeket. Egy kis szobában 
felhúzva a gramofont, 
hallja énekelni Jeritzát, 

Dajos Béta 

hallja a legújabb amerikai 
jazz-slágereket. 

A magyarok kúzül na-
gyon sokan köszönhetik 
Edisonnak, hogy világhi 
riiek lettek. A legismertebb 
gramofonon játszó magyar 
művészek a következők: 

Lóránt Edit. 

A fiatal hegedümüvésznő 
nemrég jubilált. Ezredik 
lemezét készítették el az 
egyik német gyárban. Ló-

L ó r á n t h Edi th 

ránt Edit népszerűsítette 
gramofonon a hegedűt. Az 
egész világon ismerik a 
nevét. 

Dajos Béla. 
Ez a művész Berlinben él 
és zenekara élén számtalan 
klasszikus és modern le-
mezen mutatta be művé-
szetét. Rossinitól kezdve a 
mondain slágerig mindent 
játszik a zenekar, Dajos 
Béla neve eljutott Japánig 
is. 

Külön kell megemlíte-
nünk 

Diskay Józsefnek, 
a m. kir. Operaház volt 
ösztöndíjas tagjának a ne-

Földessy Arnold 

vét. Diskay József Ameri-
kában él, gramofon- és 
rádió-énekes. Mint ilyen 
nagy népszerűségnek ör-
vend. Legutóbb a gramo-
fonnal egybekötöd beszélő-
filmekhez szerződtették éne-
kesnek. Több száz lemeze 
van. 

Azok közül a művészek 
közül, akik hangverseny-
pódiumon kezdték pályá-
jukat, csak később nép-
szerűsítette. őket a gramo-

Diskay József 
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Ilogii tetszik a: Ej uchnem Saljapinnak? 
A nagy énekes szívesen énekel, de szívesen is hallgat gramofont. Legalább nem kell drága pénzen 

Saljapin-jegvet vennie. 

A magas C 
Caruso lemezének felnagyított 
magas C-je. Ha a tü a görbü't 
részeken forog, akkor szórja 
széjjel a szekrény Caruso gyö-

nyörű hangját . 

fon, elsősorban kell meg-
említenünk 

Szigethy József 
hegedűművész nevét. Szi-
gethy egyik lemeze a Hu-
bay Jenő: Zephir-je volt 
eddig a legsikerültebb he-
gediilemez. A gramofon 
jullalla el Szigethit Orosz-
országba is, aki ezen a ré-
ven kapott rendkívül elő-
nyös szerződést az orosz 
kormánytól. 

Füldessy Arnold, 
a kiváló magyar gordonka-
művész is leszerződött az 
egyik gramofon-társulathoz, 
lemezei mindenütt közké-
zen forognak a világon. 

Az öt muzsikuson kívül 
u jabban lvogün Mária, Al-
púr Gitta, Németh Mária, 
lemezeit vásárolják a kül-
földi piacokon. 

A gramofonlemez csodája: 

a Westminster Abbey hatezer 
személyből álló kórusának 

hangja — tűhegynyi szélességben. 
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— Mit tudtok ti angyalom, a Kultsár 
Klári eljegyzéséről? 

— A hozzátartozók azt mondják, hogy 
még a hivatalos eljegyzés sem történt meg, 
de egész Pest tudta huszonnégy óra múlva, 
hogy megtörtént. A boldog vőlegény 
Wenckheim Ferenc gróf, hatezer hold 
föld ura, fiatal, rokonszenves és szeretetre-
méltó. Szivem, mit akarsz többet1 

— Nem akarok semmit, illetőleg semmi 

,,A pesti társaságból" 
László Klári 

(Rónai Dénes felvét-ile) 

mást, csak hireket, sokat és érdekeset. 
•— A hirek között első helyen áll a 

keszthelyi körvadászat, melyre Festeticli 
Tasziló herceg Bethlen István grófot is 
meginvitálta. Az alagi falkavadász társa-
ság őszi vadászatáról máshol beszéltünk, 
— viszont, hogy ne csak vadászatról le-
gyen szó: Beöthy Baba vacsorát rendezett, 
Bethlen András gróf megint hazanézett 
látogatóba New Yorkból és halld ezt a 
kedves történetet Rómából, amit egyene-
sen számodra jegyeztem fel. 

— Hallom, ha mondod. 
— Hát mondom a következőket: A ró-

mai magyar követségen sajtóattasé Ke-
mechey László, akit nemrég meglátogatott 
egy pesti jóbarátja Dietl Fedor. Dietl Fe-
dor, ha utazni indul, tréfásan Lord Har-
dangernek nevezi magát és természetesen 

Kemechey is mint lord Har-
dangert látta vendégül s 
annyira megszokta ezt a 
nevet, hogy komoly baj lett 
a megszokásból. 

— Hogy-hogy 1 
—Dietl elutazása után a 

sajtóattasé találkozott egy 
római szépasszonnyal, aki 
megkérdezte, miért mutatja 
magát oly ritkán? — Egy 
barátom volt itt, — vála-
szolta Kemechey, —• lord 
Hardanger, emiatt nem lá-
tott most hetekig. Meséljen 
nekem a lordról, — kérlelte 
a hölgy és a sajtóattasé 
olyan gyönyörűeket mesélt, 
hogy a római hölgy bele-
szeretett a lordba, áradozó 
levelet irt neki, amit Ke-
mechey természetesen Didi-
nek továbbított. Jöttek-men-
tek a levelek, végül már 
naponta és a hölgy annyira 
lángolt már, hogy vonatra 
akart ülni, a lordot megis-
merendő. Kemechey rémült 
sürgönyöket küldött, mire 
Dietl visszatáviratozta, hogy 
lord Hardangert halálos 
baleset érte egy visegrádi 
bölényvadászaton és ki-
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Straus: Pál és Schöffer Pál 
az Lika pusztai kastélyból falka-

vadászatra indulnak 
(Munkácsy felv.) 

szenvedett. Csak így lehe-
tett tàvoïtartani a római 
hölgyet, aki most gyászt 
hord és gyilkos vadállatok-
nak tartja a visegrádi bölé-
nyeket. 

— Lám, milyen baj keve-
redik belőle, ha nem mon-
dunk igazat, fis hogy hivják 
a hölgyet? 

—- Elég annyi róla, hogy 
palotája van Rómában, el-
vált asszony és dollármil-
liomos lírában. 

— Gyönyörű, fis hallot-
tad a Urai történetet a hi-
res bankár vacsorájáról? 

— Azt, amelyik két vá-
lással végződött. No, de 
édesem, erről csak nem 
akarsz beszélni-? 

— Majd bolond leszek. 
Megelégszem annyival, hogy 
az illetők tudják, hogy én 
tudom a dolgot és így azt 
is tudják, hogy a sorsuk a 
kezemben van. Ha a férfi 
nem támaszkodik «r ajtó-

,,A pesti társaságból" 
Metznadt Georgette bárónő 

fftónai Dénes felvétele) 

nak, nem történik semmi. Milyen cse-
kélységeken is múlik egy-egy földi élet 
sorsfordulása! 

— No de gyerünk tovább. Igaz, hogy 
Somogyi Béla és Dombora Árpád ... 

— Ne is mond tovább, — igaz. Illető-
leg csak annyi igaz, hogy Dombora Árpád 
és Kallós István a legjobb barátok, min-
dig együtt vannak, nagyon szeretik a pezs-
gőt és az egyszerűség kedvéért egyik év-
ben az egyik, másik évben a másik fizeti 
az elfogyasztott italmennyiséget, fivek óla 
nem történt semmi baj, tavaly Dombora 
fizetett százhatvan üveget a margitszigeti 
nyár végén, ezidén Kallósra került újra a 
sor, aki tudvalevőleg a Margitsziget egyik 
igazgatója. Most aztán Domborát az a 
meglepetés érte, hogy szigorú rendelet 
tiltja a szigeten pezsgő felszolgálását. 
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Akkor nem koccinthatnak az ilyen 
bankár és a nagyreményű művésznő sze-
relmére. 

— Pedig koccinthatnának, mert az i f j u 
bankár fülig szerelmes és személynök-
utcai lakásában gitározik, a helyett, hogy 
kuponokat vágna. 

— Csupa rejtvényben beszélsz és tolvaj-
nyelven. Nevezd nevén a gyermeket! 

— Már én csak azt vallom, hogyha már 
olyan förtelmesen indiszkrétnek kell len-
nem mindig, legalább közbe-közbe egy-
szer-egyszer diszkréciót is tartok. Egyéb-
ként tessék kitalálni, kiről van szó. 

— Ugyan hagyd, úgyis tudom. Éppúgy, 
mint ahogy tudom, hogy Herczog András 
báró hosszabb külföldi útra indul, hogy 
Zichy-Rubidó báró vissza akar vonulni a 
pesti élettől, hogy Darányi György na-
gyon szerelmes valakibe, akinek a kilétét 
csak én tudom, hogy Apor Magda férjhez 
ment Párizsban Wulff Dimitrihez, a pá-
rizsi Goodyar-gyár direktorához, tanuk 
voltak Mannheim Jaques bankár, aki Len-
k e f f y Ica férje és a Goodyar-gyár ameri-
kai vezérigazgatója és a párizsi magyar 
követség egy gyönyörű órát adott nász-
ajándékba a meimyasszonynak, az volt 
rávésve az óra hátlapjára: sok boldog 
órát kiván a párizsi magyar követség. Van 

,,A pesti társaságból" 
Ticharich Zdenka 

(Rónai Dénes felvétele) 

A hmedoardi szüreti mulatság két magyar 
csőszlánya: Cseh Joli és Jeviczkii Hajnallal 

még valami panaszod angyalom, hogy 
nincs elég liirem számodra? 

— Van. Egy kis egészen friss pletyka 
kellene még. 

— Inkább folytalom a hírszolgálatot, 
Pallavicini Alfonz őrgróf a londoni ma-
gyar követségről hazajött látogatóba. Szé-
chenyi Pál gróf nősülni szándékozik, Pró-
nay György báró Olaszországba utazott 
tanulmányútra, Wolfner György báró 
száznegyvenpengőt fizetett egy konflisnak, 
amit a kedves Lányi Pipi engedett át neki 
előzékenységből, miután három napon át 
járt vele, aztán esni kezdett az eső és 
Wolfnernek nem volt kocsija. Ha ettől a 
sok fecsegéstől nem szédülsz el, angya-
lom, nem is beszélek többet. 

— Már elszédültem. Adieu! 

FRÁZIS MAGYARÁZAT. 
Van színész, aki szerepének 
Már puszta megjelenésével szint ad, 
Szenes Ernő még nem is szól 
Es már tele van vele a szinpad. 

Kálmán Jenő. 
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( 1 1 . ) 
Es Piroska, később, amikor visszapillan-

tott a kalandos múltba, mindig azt állí-
totta, hogy akkor ő látta az alvó testét, 
amint nyugodtan és fehéren pihent a 
bcrdószin nyugágyon és tudta, mikor 
röppent ki a lelke a kerek kajii tablakon 
és nem is rövid ideig lartott, amig ott 
lebegett a mély vizek felett, inkább sejtve, 
mint látva a hullámokat a köd- és a felhő-
takarás alatt, amely alacsonyan, lengén 
és mégis súlyosan beboritotta a zöld 
mélységet mindenfelé . . . emlékszik vitor-
lákra, amik fehéren elővillantak egy pil-
lanatra, gőzhajók füstjére, amelyek egy 
pillanat alatt szétfoszlottak a fehér ten-
gerben, szigetekre, amelyek sötét foltok-
nak tűnnek föl, aztán a partra, amely 
szakadozottan tört elő a tengerbe és 
mintha függönyt bocsájtott volna rá,, 
kúszó v i rágfüggönyt . . . emlékszik az ős-
erdőre, mintha templomba lépett volna, 
olyan boltozatosán borultak fölötte össze 
ismeretlen fák, hinárszerü repkények ölel 
ték volna, húzták, marasztalták, vonszol-
ták volna vissza, de neki erőt adott a vér-
nek és a fénynek az itala. Merengő fél-
homály, mágusok vigyorognak, pofáznak, 
makognak a fákon. Beljebb, beljebb, már 
áthaladhatatlan a sűrűség, a homály, 
meredő gyökerek, tapadó bokrok közt 
kell utat vágni, fatörzsök mozdulnak meg 
és a fölpuposodott hátuk minduntalan 
gyiirübe szalad, az évszázados sárgafoltos 
avarban az óriási Mimikri, a nagy sárga 
foltu állat, amely remegve torpan mega 
barna fatörzs előtt, és az máris ott tart ja 
fojtogató gyűrűiben. Iszonyatos robajjal 
tör egymásnak két szerelmes elefánt és a 
győző vészes hallali-t trombitál a másik 
hullája fölött, oroszlán ordit a veremben, 
hogy megreszked minden, selymestalpu 
vadállatok hipnotizálják a kék, sárga ma-
darakat, amelyek élettelenül hullanak elé-
bük, a mozdulatlan szemek sugarától 
holtra dermedve. 

Oh de ezek az állatok. Ezek az állatok ! 

Níost egy tisztáshoz ér a tűznek és a 
virágoknak italától űzött lélek. És ott 
van az első nyom. Ott él a legkegyetle-
nebb állat. Az ember. 

És Takáts Piroska emlékszik tisztán 
minden rész le t re . . . az apró nádkuny-
hókra, melyeken sorban agyagedény dísz-
lik, szánalmas, girhes, fekete csordára, 
asszonyokra, akik lógós emlőjükből táp-
lálják csenevész kisdedeiket, fegyvertáncra, 
tam-tammuzsikára, amelynek mélyében 
borsószemek zörögnek . . . emlékszik arra, 
hogy hirtelen forgószél kerekedett, a cse-
nevész fekete emberárnyak a magas fűbe 
bújtak, a kutyák, a baromfiak rikoltva 
menekültek, jöttek a vászonruhák, a tro-
pikus sisakok, a ropogó fegyverek . . . 
fehér emberek ! És láng kapott a szalma-
viskókba, a rongyokba, földre csörrentek 
a kormos bögrék, szegény fekete anyák 

. . . Piroska nyugodtan pihent a hordágyon 
(Gara rajza) 
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omoltak össze véresen kis gyerekkel a 
kar ja ik között és valahonnan egy név, 
de most nem férfinév rikoltja, asszonyi 
hang ez és földöntúli fájdalom van benne: 

— Papeete ! Papeete I . . . 

Ahol a hullám félig olasz, félig mone-
gask partot öntöz, ott van egy sziget. 
Mintha elszakadt volna a part hegyétől 
egy magányos szikla s valami földöntúli 
szeszély izmos marokkal oda dobta volna 
a viz közepére. Aaville szigete ez és csak 
két szikla közt lehet megközelíteni, kes-
keny, veszélyes uton, a hegyes sziklák 
ugy merednek körülötte, mint a vasszö-
gek, mintha a természet is akadályokkal 
vette volna köröskörül, mintha olyan 
embernek szánta volna lakóhelyül, aki-
nek sok a rejtegetni valója. 

A kormányos, a széles vállú és sötét 
nézésű kormányos bevezette a két éles 
szikla között a motorost az öbölbe. 
Döngve verődött a szirthez a hajó. Lánc 
csörgött, a dobókötél széles ivben repült 
a szárazföldre. Az indiánus már gör-
nyedve fogadta urát a parton. 

— Még alusznak. 
— Igen uram . . . fehér lányok a ludni . . . 

nagyon aludni, mélyen a l u d n i . . . 
Az indiánus franciául beszélt. A dél-

amerikai szigetek össze-vissza franciaságá-
val. Spanyol, angol és indiánus szavak, 
érthetetlen tglejtések voltak a segítségére. 

— Parancsolni ? 
— Itt maradsz, őrködsz, amig fölébred-

nek. 
— Igenis. 
— Azt mondod nekik, hogy eltévedtünk. 

Hogy a vihar sodort bennünket ide. 

. . . A kormányos 
(Gara raiza) 

A kormányos bevezette a motorost az 

— Igenis. 
— Azután . . . 
Ránézett a feketére. 
— A többit tudod ? . . . 
Ijedelem, alázatosság, valami eszelős 

félelem volt a fekete legény rángatózásá-
ban. 

— Mindent tudni uram . . . Mindent 
tudni ! 

Van Hool mégegyszer visszanézett rá. 
És ennek a két szemnek az árnyéka ott 
maradt a gubbasztó indiánus mellett, ott 
maradt a levegőben, csillogóan, sötéten, 
rejtelmesen és megféliemlitően. 

Van Hooll nekilátott a 
sziklahegy ut jának. Egy 
kőkereszt mellett haladt el 
Madame Saville. És egy 
másik mellett. Arra is az 
vot írva: Madame Saville. 
A bolond Saville márki itt 
temetette el a két feleségét 
és itt táncolt, ugrált közöt-
tük ősz szakállal, virágko-
szorúval a borzas fején . . . 
és a halászok néha messze 
hallották rémes kacagását. 

Van Hool most eltűnt a 
bozótok között. Más em-
berfiát összeszaggatta volna 
a tüske meg az ágbog. Ö 
ismerte az utat. Szik-
lába váj t ajtó, egy fe-

hérbe burkolt fekete asz-
asszony tárta ki. Gyűlölet és 
undor volt a szemében. 

Van Hool bebujt az aj-
ö b ö b e tón és egy sziklába vájt 

(Gara rajza) keskeny lyukon meggörbülve 
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tett pár lépést. Hirtelen világos lett és 
egy tisztásra jutottak, emelyet minden-
felől meredek és megközelíthetetlen 
sziklacsúcsok fogtak körül, itt a tisztáson 
egy faház, a faház előtt egy réziist, a réz-
iist mellett egy gyerek. 

Bájos, szép gyerek, sárgás szemekkel, 
ébenfekete bőrrel, fehér rongyaiban is 
fejedelmi jelenség, látszik raj ta, hogy egy 
nagyszerü race-nak a gyermeke, a fejét 
nyugodtan és büszkén tart ja, öntudat, 
gőg és magányos büszkeség sugárzik le 
róla. 

Van Hool félig gúnyosan, félig alázattal 
hajtotta meg előtte bivaly-nyakát. 

— Fenség. 
A gyerek meg sem mozdult. Csak né-

zett a robusztus, nagy fehér! emberre fel-
emelt fővel, büszkén és bátran. Nézett, 
kreste a férfi tekntetét, ezt a gunyas, 
alattomos és réveteg tekintetet, amely 
végül mégis gyávább volt, elfordult tőle. 
Harsányan kérdezte az asszonytól : 

— Rendben van minden? 
— Igen, uram. Van minden. Tej, gyü-

mölcs, játék és könyv. 
— És ö l . . . 
— Gyümölcs és könyv. A tejet meg a 

játékokat gyűlöli. . . 
— Meg kell a tejet innia. Nekünk is 

drága az ő egészsége 1 . . . 
Az asszony szeme utálattal villanit meg. 
— Értem, uram. 
Van Hool most ú j ra meghajolt félig 

tisztelettel, félig gúnyosan. És a gyerek 
mereven nézte, nézte, dacosan fölemelt 
fővel, villámló, sárgásbarna szemével., az 
a jka megvetéssel és dühvel rángatózott, 
nézte, amig el nem tünt a vállas férfialak 
a sziklanyilás mögött. 

Keskeny, vájt uton haladt fölfelé a 
szikla oldalán, amely fölött mint egy 
függőkert diszlett a napfénybefutot ta 
váromladék. Lenézett a tengerre, apró 
moloroscsónak ringott odalenn, kél 
larkaruhás nő és egy fehérbe öltözött 
férfi bámészkodtak fölfelé a bolondos 
Sarolle vállára. 

— Dzinn . . . 
Revolvergolyó csapott a csónak bordá-

jába és szilánkosan lyukasztotta keresz-
tül aj deszkaházat. A motoros hanyat-
homlok menekült a veszedelmes és babo-
nás helyről. 

Van Hooll most beért a váromladék 
udvarára, amely kavicsos volt és tiszta. 
Csak itt látszott, hogy a várrom keleti 
része lakássá volt átformálva, fehér ab-

lakok és fehérre fényezett ajtók világítot-
tak zöld repkény fölött. Már itt várta az 
indiánus 

— Nos ? 
— Madmoazellek már felébredni . . . 

lakni fönn várban, kék szobában . . . 
— Jól van. 
— Parancsolni valamit, uram ? 
— Később. 
És van Hooll alakja eltűnt a fehér ajló 

mögött. 

XII. FEJEZET. 
(amelynek a végén Van Hooll kimutatja 

a foga fehérét). 

Piroska ébredt föl el)ször. 
— Hol vagyok ? 

A gyönge, álmos hangra Margit is 
fölnyitotta a szemét. Már ott hajbikolt 
előttük az inidián, aki élénken magya-
rázta : 

— Monte-Carlóból hullámok ide-
sodorni . . . nem fé ln i . . . hamar vissza-
menni . . . 

— És Monsieur Van Hooll. 
— Nem tudni. Nem tudni semmit. 

A két lány kissé szédülve, fá jó fejjel 
követte az indiánt, aki kapkodta a lábát 
az éles kövek között. Egymásra néztek, 
de nem szóltak. Egyik sem akarta a má-
sikat megijeszteni. 

(Folytatjuk) 

. . . a gyermek meg se mozdult 
(Gara rajza) 

AKI EGY NEGYED ÉVRE ELŐFIZET. DÍJTALANUL MEGKAPJA A REGÉNY EDDIG 
M EG J ELENT FOLYTATÁSAIT 

5* 
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Mint m i n d e n esz tendőben , az idén is, 
Gyermekszépségversenyt rendez a 

Színházi Élet. 
A m a g y a r gyermek a m a g y a r jö-

vendő és ezért kü lönös szeretet tel és 
lelkesedéssel fog la lkozunk ezzel az 
üggyel. É r t h e t ő az a n y á k h iúsága , 
hogy szere tnék lá tni szép gye rmeke ik 
f é n y k é p é t n y o m t a t á s b a n , h iszen a 
gyermek az, ak i bea r anyozza a szü-
lök életét, ak i vigaszt n y ú j t a gondok 
közöt t es ak i niegedesit i a minden-
nap i élet sok keserűségét . A gye rmek 
szépsége vá l tozékony, f e j lődésében 
évről -évre megvá l t oznak a rcvonása i 
és a szülők szere tnék g y e r m e k ü k 
szépségét időről időre megörök í t en i . 
A szü lők segítségére siet i smét a 
Színházi Élet. Hiszen nemcsak az 
nagy ö r ö m , ha az anya c sodá lha t j a 
g y e r m e k é n e k szépségét, h a n e m nagy 
ö r ö m az is, h a ezt m á s o k is — sok 
t ízezren, a Színházi Élet olvasói — 
l á t h a t j á k . Eddig i szépségversenye ink 
beb izonyí to t ták , hogy a m a g y a r anyák 
büszkék lehe tnek gye rmeke ik re , m e r t 
a szép m a g y a r g y e r m e k e k vetélkedé-
sének e r e d m é n y e m i n d i g f e lü lmúl ta 
a kü l fö ld i hason ló versenyeket . 

JAKAB IRÉN 
a Városi Színház u j ko lora turénekesnője , legutóbb 
a Rigolet'to Gi ldájában beugrásszerüen lépett fe'. 

és igen nagy s iker t a ra to t t . 

Ezidei szépségversenyünket is a 
Strelisky fiók fényképezőmüterem 
[Kecskeméti-u. 19.) segítségével ren-
dezzük meg. A Színházi Élet ingyen 
lefényképezteti a szépségversenyre 
pályázó gyermekeket é s olyan meg-
állapodást létesítettünk a Strelisky 
céggel, hogy nemcsak a lapban köz-
lésre kerülő fényképet készíttetjük el 
ingyen, hanem egyúttal fedezzük, egy 
a pályázónak kiadandó fényképfelvé-
tel költségeit. A Színházi Élet olvasói-
nak gyermekei tehát a lap költségére 
egy fényképet is kapnak díjmentesen. 

A Stre l i sky-f iókban 2—8 éves gyer-
m e k e k m i n d e n h é t f ő n 9 — l - i g jeleait-
ikez be inek . 

G y e r m e k s z é p s é g v e r s e n y ü n k ö n csak 
o lvasóink vehe tnek részt . Ezé r t min-
den s z á m u n k b a n egy fényképfe lvé -
te l re jogos í tó u t a lvány t j e l e n t e t ü n k 
m e g . Á Strelisky fiók a vidéki fény-
képészeknek csak az utalvány felmu-
tatása után készítik el a felvételt és 
adják ki az ingyenes képet. 

A gyermekszépségverseny győztesei 
részére é r tékes d i j a k a t t ü z ü n k ki. 

Első díj egy életnagyságú olajfest-
mény a győztesről. 

Második díj hat nagy fénykép. 
Harmadik díj hat kisebb fénykép-

felvétel. 
A Színházi Élet gyermekszépség-

versenyének örve a la t t a m ú l t b a n sok 
visszaélés tö r tén t . Egyes pest i f é n y -
képészek, a k i k e t mi e r re egyá l t a l ában 
n e m b íz tunk meg, ü g y n ö k ö k e t j á r a t -
n a k a szülőkhöz. 

Ha ügynök jelentkezik valahol a 
Színházi Élet gyermekszépségver-
senye nevében, akkor át kell ad-
ni azonnal a rendőrségnek, mert 

feltétlenül szélhámos. 
A gyermekszépségve r senyre fe lvételek 
e lkész í tésére fe l jogos í to t t vidéki fény-
k é p é s z e k címét köve tkező s z á m u n k b a n 
közö l jük . 

A gye rmekszépségve r senyre bekül -
döt t f é n y k é p e k e t é rkezésük so r r end-
jében f o g j u k megje len te tn i . A fény-
képfe lvéte l re jogosító u ta lványt a 1-S2. 
o lda lon t a l á l j a az olvasó. 

K E Z D Ő D I K Ä S Z Í N H Á Z I ILIT IDEI 
QYENEKKSZÉPSiaVERSENYE 
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Jeritza Mária 
mondta egy újságírónak: 

„Azt álmodtam egyszer, hogy 
Don Juan vett el feleségül. Az-
óta sem álmodtam ilyen szépet" 

Eçiy fiatal osztrák hírlapíró egyszer 
meginterjúvolta Jeritza Máriát és meg-
kérdezte tőle, hogy mi volt életének 
legszebb álma. A kitűnő énekesnő 
tágranyitotta a szeméi a csodálkozás-
tól, aztán elnevette magát és igy vála-
szolt: 

— Azt álmodtam egyszer, hogy Don 
Juan vett el feleségül. Azóta se álmod-

Te ébresztetted lel lelkemet 
John Barrymore és Mary Astor 

(Cfa, Kamara, Corvin és Capitol: „Don Juan") 

tani ilyen szépet és ugy hiszem soha-
sem fogok szebbet álmodni. 

A hírlapíró megírta interjújában Je-
ritza furcsa álmát és sokan mosolyog-
tak akkor a fantasztikus álombeli fér-
jen. Most, hogy a Don Jüant megfilme-
sítették, Jeritza legalább megláthatja 
személyesen is, akit csak álomban lá-
tott meg: Don Jüant, alias John Barry-
more amerikai filmszínészt. 

* 

Don Juan. Mit jelent ez a név a mai 
ember számára'/ Egy csodálatos mon-
dakört. A lányoknak: a szerelem ide-
álját. Az asszonyoknak: a lovagiasság 
és hódítás mintaképét. A férfiaknak: 
hősies ellenfelet és megcsodált férfit. 
Az Írónak: örök témát. A muzsikus-
nak: csodálatos hangasszociációkat. A 
festőnek örök modellt. 

Mit jelent egy filmszínésznekEgy 
grandiózus alakítást, amely a legnehe-
zebb feladat elé állítja még a legtehet-
ségesebb művészt is. Amikor arról volt 
szó, hogy a legendás alak megfilmesí-
tésénél, ki legyen Don Juan, a drama-
turgok mindannyian John Barrymorera 
szavaztak. 

Mi kellett a Don Juan alakításához? 
A filmszínésznek fokoznia kellett a le-
gendában és irodalomban élő alak ér-
dekességét, mert a film cselekvő és a 
valószínűséghez legközelebb álló inter-
pretátor. Sokkcd többet kell adni a 
filmszínész-Don Jüannak, mint amit 
ad a színpadi Don Juan. A legenda va-
lószinütlenségeit a filmben is éppen 
ugy meg lehet oldani, mint ahogy az 
írásban. 
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PÁRBAJ A MENYASSZONYÉRT 
John Iíarrymore és "Warner Oland 

(Corvin, Ufa, Kamara és Capitol: „Don Juan") 

Fellépés, fiatalos ruganyosság meg-
felelő intelligencia és egy különös 
megnyerő külső kellett ahhoz, hogy 
tökéletes legyen a Don Juan filmválto-
zatának címszereplője. Amikor elké-
szült a film, a kritika feszült figyelem-
mel várta, mit tudott ez a színész pro-
dukálni. A ,jVariety" ci mű newyorki 
színházi hetilap kritikusa a legtelje-
sebb elismerés hangján irt John Bar-
rymoreról. „Ez a színész, — irta a kri-
tikus, — nemcsak azokat az oldalakat 
játszotta el, amelyeket a scenáriumból 
felolvastak neki, hanem emberi figurát, 
igaz, szép és tehetséges alakot faragott 
Don Jüanból. Nem kellett ahhoz nőnek 
lenni, hogy át tudjuk érezni azt a va-
rázserőt, amely John Barrymore ala-
kításából áradt". 

A hirek szerint John Barrymore Don 
Juan alakításáért külön elismerést és 
kitüntetést fog kapni az amerikai film-
gyárak szövetségétől. Hogy mi lesz ez 
a kitüntetés, nem tudjuk, annyi azon-
ban bizonyos, hogy John Barrymore 
megkapta már a közönség elismerését. 
Szász és száz leányszem figyeli ezt a 
filmet, remegve várja a színész minden 
mozdulatát, amely lenyűgözően hat s 
amikor vége, amikor leszaladt a film-
tekercs és világosság lesz, az emberek 
kitörlik a szemükből a mozi fantasz-
tikus világát. Egymásra néznek és azt 
mondják: 

— Igen, igy képzeltem el én is Don 
Jüant. 

* 

John Barrymore bejegyezte a nevét 
a filmművészet aranykönyvébe. 
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A Királyok Királya 
Irta: Kállay Miklós 

A Királyik Királya a fil-
mek filmje, ebben a rövid 
kritikában sűríthetjük ösz-
sze minden csodálatunkat, 
minden meghatottságunkat 
és elragadtatásunkat, amely 
ez után a hatalmas alkotás 
után lelkünkben marad. Ez 
a film, amely a Könyvek 
Könyvét, a Bibliát vará-
zsolja elénk a vászonra 

kétezer év mérhetetlen tá-
volából, felülmúl minden 
más filmet abban, hogy 
nemcsak a szemnek szól, 
nemcsak a szivet rendili 
meg, nemcsak az agyat 
foglalkoztatja, hanem ma-
gával ragadja, mélyen meg-
hatja és fölemeli a lelket is. 

Nem az első olyan film 
ez, amelv a bibliai esemé-
nyekből meríti a tárgyát 
vagy vonatkozásban van 
az Ó- és Uj-Testamentum 
történeteivel, de az első 
olyan film, amelyen Krisz-
tus maga az események 
cselekvő középpontja. A 
Ben-Hur, Wallace regényé-
nek monumentális filmvál-
tozata, amelynek esemé-
nyei szorosan egybekap-
csolódnak a Passióval, 
egyetlen egyszer sem merte 
magát Krisztus alakját a 
filmre vinni. Egyetlen egy-
szer látjuk a Megváltó jó-
tékony csodatevő kezél, 
egyébként csak sugárzó, 
felemelő . közelségét érez-
zük a képeken. Ezen a fil-
men azonban maga Krisz-
tus csaknem minden jele-
netben szerepel, születésí-
lől haláláig és fellámadá-
sáig. Jeannie Macpherson 
szcenáriuma hiven követi 
a Bibliát. Ami szépet, em-
berileg megrázót, istenileg 
felmagasztositót, ami meg-
rendítőt és költőit csak a 
négy Evangéliumban talált, 
azt összesűrítette a legha-
talmasabb drámává', amely-
ben törlénelmi távlatok, 
örök emberi és világtörvé-
nyek ölelkeznek. Egy ilyen 
film megvalósításához 

azonban olyan rendező 
kellett, akinek tudása, te-
remtő invenciója, biztos Íz-
lése fölényesen győzte le 
mindazt a veszedelmet, 
amellyel ez a kényes téma 
fenyegetett s igazán nem 
ulolsó érdeme a filmnek, 
hogy sok szépsége mellett 

Judds 
Joseph Schildkraut 

(Royal Apolló: Királyok 
Királya") 

nincs benne sehol árnyalata 
sem az Ízléstelenségnek, 
nincs benne semmi olyan, 
ami bármely vallási meg-
győződést a legcsekélyebb 
mértékben is sérthetne. 

A rendező, akinek a leg-
kényesebb téma ilyen mes-
teri megoldása sikerült, ki-
rek első nagy Krisztus-
filmje valóságos világese-
mény, nem lehetett más, 
mint Cecil B. de Mille, a 
legnagyobb stilii, a legna-
gyobb tudásu, a leginven-
ciózusabb s a legegyénibb 
utakon járó amerikai film-
rendező. Cecil B. de Millet 
mindig a legkülönösebb té-

mák izgatták. Mindig azt 
kereste, hogy tudna a film-
nek a monumentalitás ré-
vén olyan szuggesztív erőt 
adni, amilyenre a színpad 
soha nem képen, vagy mi-
képpen tudná képen a ter-
mészetfölöttit szinte kéz-
zelfoghatóan és mégis ab-
szolút illuziótkeltőn reali-
zálni. 

A filmen sorra peregnek 
le előttünk az Uj-Testamen-
tum ismert jelenetei. Cecil 
B. Millenek sikerült ezeket 
a jeleneteket nemcsak tar-
talmilag hiven, nemcsak a 
megjelelő világtörténelmi 
távlatba helyezve és teljes 
artisztikus szépségükben 
megjeleníteni, hanem egy-
ben olyan belső sugárzást, 
olyan szuggesztív izzást is 
adnia nekik, hogy a néző-
nek ez a grandiózus dráma 
legbensőbb élményévé lesz. 
Ës mindezt a leglenmésze-
tesebli eszközökkel érte el. 

Természetesen itt a film 
sorsa mindenekelőtt Krisz-
tus megszemélyesítőjének 
helyes megválasztásán dőlt 
el és ez is teljes mértékben 
sikerült Cecil B. Miilenek. 
A legnagyobb művészek 
legismertebb Jézus-képeit 
hasonlította ezért össze s 
ezek összehasonlításából és 
összekopirotfásából kapott 
idealizált Krisztus-alakhoz 
keresett megfelelő szereplőt, 
akit ötezer pályázó közül 
választott ki H B. Warner 
angol színész személyében. 
S választása, amint a film 
sikere mulatja, a leghelye-
sebb voll. Warner megjele-
nésének teljes illuziótkeltő 
eszményiségével, egyszerű 
és mégis méltóságteljes ala-
kításával. szép, világos, 
nagy szemének tiszta, át-
ható tekintetével tökélete-
sen testesiti meg Krisztus 
emberi jóságát, angyali 
tisztaságát és szeretetét s 
mennyei fönségét. Játéká-
nak igen jelentős része 
van a sikerben. Tökéletes 
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és eszménvi Dorothy Cum-
mings is. Krisztus anyjá-
nak. Máriának megszemé-
lyesítője. Az olasz meste-
rek Madonna-képeinek sze-
líd égi szépsége és harmo-
nikus nyugalma ül a voná-
sain s a tragikus pillana-
tokban az anyai fájdalom-
nak valami földöntúli kife-
jezése. Az apostolok alakja 
is mind biblikus bensősé-
get" és egyszerű méltóságot 
sugárzó. Júdás szerepében 
Joseph Schildkraut megpá 
zó drámai erővel játszik. 
Felejthetetlen alakítás Ru-
dolph Schildkraut Kaifása. 
akiben a zsidó egyházfeje-
delem csillogó hatalma 
alatt már ott érzik a dias-
pora számkiveteltségének 
és iildözöttségének minden 
szorongó előérzete. Mar-
káns. stílusos római fej 
Várkonyi Mihály Pilátus-
szerepében. Mária Magdol-
nát Jacqueline Logan 
játssza, a szerep két ellen 
kező végletének, a világi 
hiúságnak s a minden hiu 
fényt megtagadó magába-
szállásnak és bünbánatnak 
mesteri megérzékitésével. 
Általában még az epizód-
szerepeket is a legkiválóbb 
filmsztárok játsszák. Wil-
liam ßoyd-nak nem dero-
gált Cirenei Simon egyet-
len kis jelenetét eljátszani. 
George Siegmannak az 
egyik lator kis szerepe ju-
tóit. A tömeget Cecil B. M. 
minden filmrendezőnél mes-
teribb készséggel mozgatja 
s ennek csoportosításá-
ban a nagy klasszikus fes-
tők komponálási művésze-
tére törekszik. 

Általában a Biblia egyes 
képeinek megjelenítésében 
a nagy renaissance-meste-
rek, elsősorban Leonardo 
da Vinci alkotása lebegtek 
a szeme előtt. így kapunk 
aztán olyan feledhetetlen 
szépségű képeket a filmen, 
mint a Bevonulás Jeruzsá-
lembe. az Utolsó vacsora, 
az éjjeli jelenet a Gethse-
mane kertben, az Ecce ho-
mo, a Keresztút, továbbá 
a Keresztrefeszités és a 
Golgotha s Krisztus feltá-
madásának és mennybe-

menetelének jelenetei. 
Nincs hiány természetesen 
realisztikus hatásokban 
sem. A passió sok gyötrel-
mes véres jelenete szinte 
a primitiv német festők, 
egv Mathias Grünewald 
megrázó naturalizmusára 
emlékeztetnek. És mint 
valóság hatnak az Üdvö-
zítő halálát követő termé-
szeti konvulziók is. Meg-
indul a föld. Villámok cik-
káznak. Porzivatar veri a 
Golgothát. Láng ver ki a 
sziklák hasadékain s a 
templom drága kárpitja 

meghasad. Megrendülve, el-
ragadtatva. lélekzetvissza-
fojtva, döbbenten nézzük 
ezeket a grandiózus ese-
ményeket, amelyeknek 
roppant súlyát alig bír-
juk el. Ez a film meg-
valósítja a leglehetetleneb-
bet: ugy varázsol elénk 
egv reális emberéletet, hogv 
isteni csodává magasztosul 
s ugy adja a csodát, hogy 
kézzelfogható valósággá 
lesz. Cecil B. Mille megcsi-
nálta a „Hal' atat lan" film-
jét s ezzel megteremtette a 
film halhatatlanságát. 

Krisztus 
H. B. Warne r 

(Royal Apolló: „Királyok Királya") 
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ABSZURDUM 
— Láttam a moziban 

egy filmszinésznőt, pont 
olyan volt, mint a felesé-
ged. 

— Teljességgel leheletlen! 
— Miért? 
— Az én feleségem nem 

birja ki két órán át — be-
széd nélkül. 

A JÓ CIM 

A feliratiró gondolatokba 
mélyedve iil a kávéház 
törzsasztalnál. Barátja meg-
kérdezi: 

— Min töröd a fejed? 
— Egy jó cim kellene. 
— Stefánia-ut 26. — 

vágja rá kapásból a tréfás 
hangulatban levő jóbarát. 

— Ezt nevezed te jó 
cimnek? 

— Fiacskám, ez a lehető 
legjobb cim. Ez Krausz 
Simi cime. 

A KŐVÁRI-FILM 

Kővári Gyula roppant 
büszkén toppant be a mi-
nap az Aíidrássy-uti Szín-
házba. 

— Gyerekek, —- szólt 
elégült mosollyal, — filmet 
neveztek el rólam. 

— Melyiket? — kérdezte 
Újvár y Lojzi. 

— Az Ufa u j filmjét. Ci-
me: Beatrice Cinci. 

A SIKER FOKMÉRŐJE 
Az ügynök nagy lelkese-

déssel ajánl egy fűmet. 
— Direktor ur, vegye 

meg ezt a képet. A világ 
legszebb színésznője játssza 
a főszerepét. 

— Garantálni tudja, hogy 
az a színésznő valóban 
oiyan szép'! 

— Mi az, hogy szép? 
Nem olvasta azt a mozi-
katasztrófát harminc ha-
lottal. Olyan szép az a szí-
nésznő, hogy még a film-
tekercs is lángra lobbant 
tőle. 

LELEMÉNYESSÉG 

A moziban „felüli" képet 
adnak, ami azt jelenti, 
hogy csak tizenhat éven 
felüliek nézhetik meg. Az 
egyik előadás előtt két tíz-
éves gyerek ácsorog a 
pénztár előtt. 

— Kérek jegyet! — szól 
az egyik gyerek. 

— Tizenihat éven aluliak-
nak tilos a bemenet. 

— Azért jöttünk kelten! 
— vágja rá a pesti aszfalt 
ötletes csemetéje. 

BAKFISOK 
— Mi tetszett neked 

legjobban a Hotel Impe-
riálban? 

— A hall. 
— A hotel hallja? 
— Menj, tc kis nalva! 

A James Hall. 

AZ Ö NÓTÁJA 
— Kit szeretsz legjobban 

a filmszinésznők között? 
— Lillian Gisht. 
— Minden filmjét meg-

nézed? 
— Az n«m elég! Kite-

szem magam elé a fényké-
pét és elhegedülöm az ő 
nótáját. 

— Melyik az? 
— Csak egy gish lány 

van a világon . . . 

FÉLREÉRTÉS 

A filmgyár igazgatójá-
nál egy fiatalember je-
lentkezik. 

— Dolgozott már fil-
men? — kérdi a direktor. 

— Oh, egy hónappal ez-
előtt is ott voltam az ope-
ratőr előtt — feleli büsz-
kén az ifju. 

— Milyen felvételt ké-
szített magáról? 

— Na, nem éppen felvé-
telről volt szó. A vak-
belemet vette ki. 

AMERIKAI HIR 

— Hallottad? Huszár 
Pufi moziszkeccsben fog 
fellépni. 

— És kik lesznek a part-
nerei? 

— Senki. 0 maga fogja 
az egész műsort betölteni. 
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B u ô a p e s t l e g s z e b b 
h ö l g y e i f i l m e n 

IR1ÏNE RICH, A SIVATAG TAXIJÁN 

ján fel kell tüntetni a be-
küldő nevét és címét. A 
száz legszebb jelentkezőt 
egy újságírókból és művé-
szekből álló tilkos zsűri 
fogja kiválasztani. A kivá-
lasztott hölgyekről Erdélyi 
udvari fényképész film-
müte ímében készülnek fel-
vételek. A jelentkezés ha-
tárideje november 16. A 
kiválasztott hölgyeket Írás-
ban értesitik a felvétel 
időpontjáról és a felvétele-
ket már november harma-
dikától mutatják be a Cor-
sóban. 

HOLLYWOODI HÍREK 
Dolores del Rio fér je 

filmszínésznek szerződött. 
Hymie del Rio néven az 

Rin-Tin-Tin legújabb f i lmjének 
kr i t ikái t olvassa 

F . R . O . filmgyár „Breed 
of the Sunset" cimü filmjé-
ben játszik. 

* 

Charlie Chaplin legköze-
lebb egy eredeti filmtörté-
netben (The Suicide Club) 
lép fel, azután a Bajazzók 
filmváltozatának főszerepét 
akar ja eljátszani. 

R Corso mozi i g a z g a t ó s á g a m e g akarja 
örökíteni a f ő u á r o s s z á z l e g s z e b b 

a s s z o n y á t é s l eányát 
Van-e no, aki nem sze-

relné magát filmen látni? 
Ezt a titkos vágyat akar ja 
valóra váltani a Corso-
mozi igazgatósága és egy-
ben örömet akar szerezni 
a népszerű mozi szép láto-
gatóinak. A kiválasztott 
hölgyekről a Corso külön-
külön . egy-egy jelenetes 
filmfelvételt készíttet és 
ezeket — hetenként tiz-
huszat — a rendes műsor 
keretében fogják bemu-
tatni. 

A Corso igazgatósága fel-
kéri a hölgyeket, hogy 
adják be fényképüket a 
mozi pénztárába, vagy pe-
dig küldjék el postán a 
Corso címére (IV., Váci-
utca 9). A fénykép hátlap-
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ßufcäcs cPálné feveíe 
5áf Franciskához úfolfywoodból 

Lukács Pál, a Vígszínház népszerű lagja néhány hónappal ezelőtt Hollywoodba 
utazott. Eddig keveset hallottunk róla, most azonban Lukács Pálmé levelet irt Gál 
Franciskának, amelyből kiderül, hogy az Amerikába szakadt magyar színésznek ki-
tűnő sora van. A levél a következő: 

gyarok fogadtak és amely-
lyel felejttetni kívánták, 
hogy olyan messze va-
gyunk hazulról. Várkonyi-
éknak, Vajdáéknak, Kor-
dáéknak és Pufiékriak kö-
szönhetem, hogy eddig 
még nem mentem haza. 
Az u j élet dacára is ret-
tenetesen vágyom haza-
felé. Aki még nem volt 
ilyen messze hazulról, 
annak fogalma sem lehet 
arról, hogy mi a hon-
vágy. Persze Palinál más 
a helyzet, mert gondolko-
dását teljesen leköti a 
munka, a szerep, a felvé-
telek. De én ha egy ma-
gyar hirt hallok, vagy egy 
magyar újságot olvasok, 
olyan honvágy fog el, hogy 
azt hiszem azonnal rá-
ülök egy hajóra és haza-
szaladok. Csak ne volna 
olyan messze ez az Ame-
rika. Nem hiszem, hogy 
sokig kibírnám itt ! Nem 
nekünk való emberek ezek 
más faj ta ez, nem érdekli 
őket más, mint az üzlet. 
Tulajdonképpen azonban 
nem szabadna igy be-
szélnem róluk, olyan ked-
vesek és olyan szeretet-
reméltóan karoltak fel ben-
nünket, hogy szinte csoda 1 
Palit azonnal játszáshoz 
juttatták. Igazán csak há-
lásak lehetünk nekik és 
én nagyon hálás is vagyok, 
csak szeretnék már Pesten 
ülni a Vígszínház néző-
terén és onnan gondolni 
Hollywoodra I Mi újság 
otthon ? Téged nagyon jól 
ismernek itt Franciskám 
és sokszor mondták egy-
egy szerepnél, hogy ezt 
csak te tudnád eljátszani. 

Palival együtt Sándor-
nak is sok-sok üdvözlet. 

Szeretettel ölel, csókol 
Datjsid. 

Édes Franciskám ! 
Nagyon régen készülök 

neked irni, de eddig nem 
jutottam hozzá. Rengeteg 
dolgom volt a kipakkolás-
sal és a lakással, de most 
végre rendbe jöttünk. Pali 
már játszik a Paramount-
nál, nagyon jó szerepe 
van, Pola Negri a partnere. 

Hollywood — paradi-
csom I A filmsztárok mind 
kiskirályok, előttünk is-
meretlen pompában és fény-

ben élnek. A magyarok 
helyzete kitűnő, mindegyik-
nek van jó pár ezer dol-
lárja félrerakva, amellett 
nagyszerűen élnek. 

Pán kg Vilma egy lue a 
legnagyobbaknak. Kedve-
sebb és aranyosabb házas-
párt még nem láttam, 
mint Bánky Vilma és 
Rode la Roque. Francdkáin, 
nem tudom leirni, hogy 
milyen jól esett nekünk az 
a szeretet, amellyel a ma-

li. Belcher táncmester Mac Mc Avoyt „The Jazz Singer" táncaira 
tanítja 
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Ä f i l m s z t á r o k s z e s z é l y e i 
M a c M u r r a y nem tűri a fehér szint, P o l a N e g r i irtózik az 
oroszlánbőgéstől, J e t t a G o u d a l letépt a ruhát, ha nem tetszik neki, 
L i l l i a n G i s h a vászonruhát is selyemből készítteti, N o r m a T a l -
m a d g e nem filmezik a férje előtt, J o h n G i l b e r t nem akar idegen 
arcot látni, R e g i n a l d D e n n y délangolosan beszél, C h a p l i n pedig 

öt napig egy szót se szól 
meg gyorsan és a megunást 
gyors válás követi. Munka 
közben csak egy tipikusan 
maemurray-i bogara van: 

ELSŐ FEJEZET. 
Szeszélyes asszonyok. 

Eric von Stroheim hires 
filmjének cirniét kértük köl-
csön az első fejezet élére, 
mert ebben is szeszélyes 
asszonyok játsszák a fősze-
repet. Szól pedig ez a feje-
zet Hollywood híres szí-
nésznőinek közismert sze-
szélyeiről. 

Szeszélyes asszonyok min-
denütt vannak, de más ren-
des helyen a férfiak csak 
bizonyos határig tűrik az 
asszonyi szeszélyt. Holly-
wood az másl Ott a sok 
filmgyár, a rengeteg ren-
dező, operatőr, filmgyáros, 
iró és az egész város ezek-
ből a szeszélyes asszonyok-
ból él. Az ő nevük varázsa 
hozza Hollywoodba az 
egész világ pénzét — és 
pénzért bizony még a tűr-
hetetlen asszonyi bogarakat 
is eltűrik. 

A hollywoodi szeszély-
listának kétségtelenül Greta 
Garbo a listavezetője. A 
„viking Venus" csupa ideg 
és ezek az idegek nagy-
szerű .színházat játszanak 
a Metro-Goldwyn-filmgyár 
vezetőségének. Eddig min-
den filmjénél rendezett egy 

kis szeszély-cirkuszt. Az 
asszony és az ördög felvé-
teleit egy szép napon egész 
egyszerűen abbahagyta az-
zal az indokolással, hogy ez 
a szerep nem való neki. Tiz 
napig „főzték" az igazga-
tóik. amig elhatározását 
megváltoztatta — és ebben 

Mae Murray nem akar fehér 
szint látni 

Greta Garbo otthagyja a film-
gyárat 

a filmben volt a legnagyobb 
sikere. 

Következő filmjének, a 
Karenin Anná-nak már a 
fele elkészült, amikor Greta 
iiarbo kijelentette, hogy 
megunta a Metro-Goldwyn 
gyaral és máshova szerző-
dik. Hiába kérték, nem 
folytatta a felvételt és más 
gyárakkal kezdett lárgyalni 
A Metro-Gcldwyn erre be-
jelentette: az esetet a Film-
gyárak Szövetségénél, amely 
aztán megtiltotta tagjainak, 
hogy Greta Garbót szerződ-
tessék. Greta erre vissza-
tért és befejezte a filmet 
(közben fizetésemelést is 
kapott, hogy jobb kedve és 
kevesebb szeszélye legyen), 
de a legújabb hollywoodi 
hírek szerint megint szer-
ződést akar bontani. 

Mae Murray-nek nincs is 
annyi szeszélye, mint azt 
a filmjei után gondolná a 
néző. ő csak a férjeit unja 

nem tűr maga előtt 
fehér szint. 

Amikor Mae Murray-film 
készül, senkinek sem sza-
bad fehér ingben vagy fe-
hér pulloverben dolgozni, 
mert a szőke Mae rögtön 
abbahagyja a jelenetet. 

Pola Negri se nagyon sze-
szélyes, vele „jól lehet ki-
jönni", csak arra kell vi-
gyázni, hogy a szcenárium-
iró ne irjon vadállatot a 
filmbe. A macska nagyobb 
rokonait (tigris, oroszlán, 
leopárd) sehogysem sziveli 
Pola Negri, aki oroszlánbő-
gés miatt egyszer abba-
hagyta a Hotel Imperial 
felvételeit. A Biró Lajos-
film külső felvételei ugyanis 
az ügynevezett Lasky-farm-
ban készültek, ahol egy-
szerre három-négy filmen is 
dolgoznak. A Hotel Iinpe-
riallal egyidőben egy Jack 
//o7?-film is készült a Lasky 
farm másik részén és Jack 
mester filmjeibe (Pola Neg-
rivel ellentétben) mindig 
beirnak néhány oroszlánt 

Jetta Goudal odadobja 
a törli' közAt 
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vagy tigrist. Ezek a vad-
állatok rendszerint jó na-
gyokat ordítanak, ha filmet 
készítenek róluk és az 
oroszlánbőgést még a Hotel 
Imperialban is meghallot-
ták. Több se kellett Pola 
Negrinek, rögtön otthagyta 
a felvételt és csak három 
nap múlva tért vissza, mi-
után titkárja személyesen 
meggyőződött, hogy Jack 
Holtot vadállataival együtt 
kitelepítették a Lasky-farm-
ról. 

A gyönyörű Jetta Goudal 
is sóik kellemetlen órát sze-
rez a Cecil B. de Mille-
filmgyárnak. A ,,The Spa-
niard" felvételénél Jetta egy 
órán át állt az esőgép alatt 
és mire befejezték a jelene-
tet, a művésznő csurom-
vizesen került ki a „tuss" 
alól. Ekkor egy olyan 
„megbocsáthatatlan dolgot" 
követtek el, ami — Jetta 
Goudal szavai szerint — 
,,még nem történt színész-
nővel, amióta a világ fenn-
áll". 

Három perc telt el, 
amig egy törülközőt 

kapott! 
Jetta Goudal az elkésett 

türülközőt a legközelebb 
álló segédrendezőhöz vágta, 
aztán a ha já t tépte és végül 
sírásba tört ki. Három na-
pig tartott, amíg megvigasz-
talták, közben természete-
sen szünetelt a felvétel és 
a háromnapos tétlenség jó 
néhány ezer dol lár jába ke-
rült a gyárnak. Bizony jmiatt visszaadta a szerepet 

John Gilbert nem tür idegent a felvevőgép közelében 

drága mulatság egy sztárt 
három percig törülköző nél-
kül hagyni. 

Jetta Goudalnak van még 
egy költséges passziója. Ha 
ruhát próbál és a ruha nem 
tetszik neki — leszakítja 
magáról és összetépi. 

Pola Negri nem kedveli az 
oroszlánbőgést 

Lillian Gish-nek is sok 
b a j a van a ruhákkal . 

Csak selyemruhákban 
játszik, 

más kelmét „nem tür a 
teste". A Scarlet Letter 
cimü filmben egy puri tán 
nőt alakit, aki természete-
den csak durvaszövésii vá-
szonruhát hordhat . Lillian 
Gish a kötelező vászonruha 

és csak akkor fogadta el 
újra , amikor a filmgyár 
Franciaországból egy spe-
ciális selyemikelmét hoza-
tott, amely — vászonnak 
látszik. 

Mary Pickford nem tür 
maga mellett erélyes rende-
zőt. Maga állít ja be a jele-
neteket, a rendezőt csak 
statisztálni hagyja. Dolores 
del Rio rögtön abbahagyja 
a munkát, ha a műterem-
ben dohányoznak, Janet 
Gaynor pedig csak a fel-
vétel előtt hallgatja meg a 
rendezői utasítást. Ha fel-
vétel közben szólnak hozzá 
— sirvafakad. Norma Tal- ! 

madge-nak egy szeszélye 
van: 

nem tud játszani, ha a 
férje nézi. 

Mr. Schenk, aki a Norma 
Talmadge - filmek mene-
dzsere, sohasem láthat ja 
feleségét felvétel közben. 
Norma Talmadge játékában 
ő is csak a moziban gyö-
nyörködhet. 

MÁSODIK FEJEZET. 
Szeszélyes férfiak. 

Mifelénk Magyarországon 
csak az idősebb urak mer-
nek szeszélyeskedni. A fia-
talság zömének nincs ideje, 
se pénze, hogy szeszélyes 
legyen. Hollywoodban ter-
mészetesen más a helyzet. 
A jólfizetett szinész már 
gyerekkorában megenged-
het magának néhány ked-
ves szokást, amellyel agyon-
kinozhatja környezetét. Ja-
ckie Cogan például már tíz-
éves korában szeszélyes 
volt. Ha felvétel közben 
eszébejutott, hogy jó lenne 
mesét hallgatni, nem volt 
az a hatalom, amely meg-
változtathatta volna szán-
dékát. I lyenkor leállt egy-
két órára a munka, a szí-
nészek, statiszták, operatő-
rök tétlenül várták, hogy 
mikor kegyeskedik Jackie 
a mesehallgatást befejezni. 

A felnőtt szinész urakkal 
is éppen elég b a j van. 

John Gilbert rögtön 
abbahagyja a munkát, 
ha idegen nézi a fel-

vételt. 
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Jackie Coogan mesét hallgat, a rendező a hajá t tépi 

Ha ő játszik, a műterem-
ben, a bejáratná] kettőzött 
őrszemek vigyáznak, nehogy 
egy idegen arc is kerüljön 
a felvevőgép közelébe. A 
komikusok köziil Raymond 
IIatton a legszeszélyesehb. 
A két bakkancsos felvételeit 
egyszer szó nélkül abba-
hagyta és nyaralni utazott. 
A Paramount-filmgyár azon-
ban hamarosan elvette Mr. 
Hatton kedvét a nyaralás-
tól. Ultimátumot küldött a 
komikusnak, hogy azonnal 
tér jen vissza, ellenkező eset-
ben az ötéves szerződésének 
ideje alatt egyetlen egy sze-
repet sem kap, ami körül-
belül „színészi halált" je-
lent. 

A cowboy-szinészeket iga-
zán seniki sem gcndol ja 
szeszélyes embereknek. Pe-
dig ezek éppen olyan boga-
rasak, mint a bonVivánok 
és a pr imadonnák. House 
l'eters szeszélyeitől az egész 
filmgyár retteg. Kedves szo-
kása például, hogy nem sze-
ret átöltözni. A fürge cow-
boy „lusta" a műteremből 
az öltözőig elmenni, a stú-
dióban kell neki külön öl-
tözőt berendezni. Buck Jo-
nes azzal szórakozik, hogy 
lovával besétál a női öltö-
zőbe, Tom Mix pedig még 
a szmokinghoz vagy frakk-
hoz is széles cowboy-kala-
pot hord. 

Reginald Denny egy táj-
szólással kínozza halálra 

Chaplin öt napig hallgat 

partnereit . Ha eszébe jut, 
hirtelen délangolországi ki-

ejtéssel kezd beszélni, 
amelyből a jó amerikaiak 
alig értenek valamit. Sze-
szélyesebb kedvében két-
három napig is igy beszél, 
s ezalatt az idő alatt senki 
se tudja megfejteni, hogy 
mit is mond tulajdonkép-
pen. Nagyon sok szeszélye 
van Chaplinnek is. .4 leg-
kellemetlenebb a szótlan-
sága, amit első felesége 
válóoknak is felhozott. 
Chaplin minden ok nélkül 
néha 

négy-öt napig nem 
szólt a feleségéhez. 

Nem lenne teljes ez a 
cikk, ha nem emlékezne 
meg a népszerű Rin-Tin-Tin 
szeszélyeiről. (Itt kész-
akarva nem, használtuk a 
szinonim bogár szót. Még 
félreérthetnék.) Ez az okos 
farkaskutya ezen a téren 
sem marad kétlábú kollégái 
mögött. Például csak akkor 
akar filmezni, ha a Warner-
filmgyár hires bronzkutyája 
ott van a felvevőgép mel-
lett. Rossz kedvében ezen 
a kutyaszobron tölti ki ha-
ragját . A koszt jára is na-
gyon szeszélyes Rin-Tin-
Tin. Ha húsos csontot ad-
nak neki, a csontot jőizüen 
elfogyasztja, a hust pedig 
odahelyezi a tányér szélére. 
Ugy látszik attól fél, hogy 
megakad egy kis bus a 
torkán. 

Hevesi Endre. 

Rin Tin Tin és a bronzkutya. 



80 S Z Í N H Á Z I ÉLET 

E héten nemcsak a höl-
gyek találtak alibiket. Sok 
férfi is irt nekünk. Meg 
kieil'I állapítani, hogy a fér-
fiak által beküldött alibik 
nem olyan jók, mint azok, 
amelyeket a hölgyek küld-
tek be. De a férjek is elő-

Müvészsors (Budapest). 
„Te tudsz volt kérőmről , Mesterházy Béláról, 

a festőművészről, akihez a szüleim beteges kül-
seje miatt nem akar tak hozzáadni. A festő most 
Münchenben él és a napokban érkezett haza egy 
bará t ja aki elmesélte, hogy szegény nagyon rosz-
szul van és utolsó napjait éli egy kórházban. 
Szegénynek sejtelme sincs róla, hogv én férjhez-
mentem, minden gondolata én vagyok és nagyon 
szeretné még egyszer látni a kezemirását. Ëdes 
fér jem, én nem állhattam meg, hogy amikor én 
olyan nagyon boldog vagyok, be ne aranyozzam 
egy nagybeteg utolsó napja i t . " 

Kicsi (Biharjgra). 
. .Férjecském, ez egy lánykori emlék, amelyet, 

amikor a menyasszonyod lettem, visszakértem és 
most mivel a téli kiadások igen magasak, érté-
kesíteni akar tam." 

Vesztes (Putnok). 
Ez a pályamunka nem fedi pályázati feltéte-

leinket. azonban olyan érd-kes. hogy mégis le-
közöljük: 

„Amelyik feleség a fé r je tudtán kivül éksze-
reket vásárol egy idegen férfi számára, az csak 
egy hazugságot mondhat igazolásul és az a nő, 
aki hazudik az élettársának, nem érdemli meg, 
hogy alibit keressünk ki neki. Szóval, nincs 
alibi." 

E sorok iróia téved, mert igen gyakran csal a 
látszat és adódnak az életben olyan helyzetek, 
amelyek alkalmasak arra, hoay egy úriasszony 
jóhirének ártsanak, holott önhibáján kivül került 
ebbe a helyzetbe. 

Kopp Elly (Budapesti. 
„— Hát ez mi? 
— Ez? Te meg nem ismered Iványi Margitot? 

Jó barátnőm, együtt nevelkedtünk a Sacre Coeur-
ban. Képzeld, szegény Pusztarecsegere ment fér j -
hez most egy éve Irt nekem, hogy rendeljem 
meg az első házassági évfordulójukra ezt a tár-
cát. 

— Na és mit jelent a sajátkezű gravírozás? 
— Bocsáss meg, kedves fiam. de ugy veszem 

észre, hogy szellemi képességeid napról napra 
csökkennek. Margit leveléből én másoltam ki, 
hogy az ékszerész mit véssen a tárcába. Termé-
szetesen az ékszerész az én írásomat graví-
rozta be." 

Kácser Alice (Budapest). 
„Neked akarok egy cigarettatárcát rendelni, 

édes Pistám, az ékszerész ezt a jánl ja , olcsón ide-
adná. mert egy visszamaradt tárca, csak Béla 
helyett kell Iistvánt belevésetni. A Margit ma-
radhat . ez az irás és az én írásom nagyon ha-
sonlítanak." 

T. A. (Tóvárosi. 
„Régi vágyam volt és te sem ellenezted, hogy 

a színpadon fellépjek. Salamon Bélának ígértem 
ezt a saját írásommal gravírozott cigarettatárcát, 
ha jó szerephez juttat . Gondoltam, elküldöm neki 
a tárcát , hátha segit r a j t am. De mit keresel te 
i t t?" 

szeretettel olvasták a pá-
lyázatokat, mert a r ra szá-
mítanak, hogy a mi alibi-
pályázatunkból merített ta-
pasztálatok alapján, a kellő 
értékére tudják leszállítani 
a feleségek alibijeit, 

íme az e heti alibik: 

Köllő Róbertné (Pécs). 
„Jó. hogy jössz, szivecském, Béla barátunk 

névnapjára ezüst cigarettatárcát csináltattam, 
fizesd ki hamar " 

Altmann Lola (Nyíregyháza). 
„Édes fiam, itt egy fogadásról van szó, amit 

természetesen elvesztettem. En semmi szin alatt 
nem akartam a feleséged lenni, éppen azért, mert 
féltem az ilyen jelenetektől. Emiatt gyakran vi-
tatkoztam az én Béla bátyámmal. Ő kijelentette, 
hogy nem lehetek másnak a felesége, csak a 
tied. Én erősködtem, hogy nem leszek a felesé-
ged és fogadtunk. Égy cigarettatárcába fogad-
tunk. Béla kikötötte, hogy az én írásommal gra-
viroztassam bele a nevünket. Ugyebár, nem ve-
szed rossznéven, ha most, mint a te feleséged, 
boldogan átadom neki a t á rcá t . " 

Juci (Kiskunhalas). 
„Ugylátszik az ékszerészsegéd szerelmes belém 

Képzeld, a saját nevét véste a tárcába a te ne-
ved helyett és utánozta az én í rásomat ." 

K. Emmi (Elek). 
„Hogy ki az a Béla? Hát a hires futballista. 

A nők r a jo iganak érte és cigarettatárcát külde 
nek neki. Én is hódolok ennek a divatnak." 

Az Ej Uclmyem - mint foxtrott-
A Színházi Élet 

e heti kottamel-
lékletének fején 

Evgenij Stepat 
neve szerepel. Ha 
az Ej uchnyem 
szerzőjét, ugy a 
nem árulná el 
névről rá kell jön-
nünk, hogy a kom-
ponista orosz em-

ber, tagja annak a nagy családnak, amely 
csaknem egy évtized óta hazátlanul bo-
lyong a világon. 

Evgenij Stepat nálunk találta meg má-
sodik hazájá t s innét küldi Oroszország 
felé édesbús szerzeményeit, 

Az Ej uchnyem máris egyike Budapest 
legkedveltebb slágerszámainak, de kö-
vetni fogja e számot a népszerűség u t j án 
Evgenij Stepat két u j orosz tangója, me-
lyek közül az egyik „ölelj, szeress .. ", 
a másik „Juj de nagy a szerelem" cimen 
jelent meg. 
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P Ä R O S L Á B B A I KÉRDÉSEK, AMIKRE 
NEM VÁRUNK FELE-

LETET 

— Mi imponál Opatának 
jobban? A Kada vagy a 
Kadarka? 

— Szereli a Derby-saj-
tót? 

— Milyen kár tya já tékot 
kedvei? Egy Kiss alsósí, 
vagy egy kis Máriássyt? 

— Akarnak látni egy jó 
fiiról? Nézzék meg a Hotel 
Imperiall. 

HAZENA 

— Hallot tad? Ameriká-
ban e lőadják a 7 Alvó fér-
jet-

— Ne iilj fel az ilyen ka-
csáknak. 

Dehogy kacsa ez! 
Sürgöny érkezett Newyork-
ból, hogy Molnár György 
és fiatal felesége Ameriká-
ba érkeztek. 

Mit gondolsz, miérl 
rug ez a Mandl á l landóan 
páros lábbal•? 

— Mail probiert! Málha 
az egyikkel eltalálja a 
h.lxhít! 

HASONLAT. 
— Hirzer olyan, mini a 

Vezúv. 
— Miért? 
— Veszélyes hire van, do 

nagyon r i tkán — tör ki. 
RÖVID, DE VELŐS. 

— Tudod, hogy lehet leg-
tömörebben kifejezni a 
Hungária csatársorai? 

— Na! 
— Hires akvarellfestő. 
— Hál ez miféle csoda-

bogár? 
— Papí ron jól fest . 

ÚJPESTI SÓHAJ 
— Na, ebből a Spitzből 

se lesz footbal l - tanár . 
- Miből gondolja? 
- Gól előtt mindig — 

megáll a tudománya. 

EGY UJ JÁTÉK 
A pesti sportolók kifun-

dálták, hogy a Bécsből im-
portált kézi labdajáték azo-
nos az itl már régóta di-
vatos hazenával. Erről be-
szélgetlek a minap a sport-
asz tálnál. 

— Nincs semmi u j a nap 
alatt, — szólt egy football-
biró, — ime kiderült, hogy 
ami jó, öreg hazenánkról 
van szó. 

— Na, és miért nem lud 
elterjedni nálunk ez a já- Mit gondolsz, lábra — F.jnye! Ez az Obilz 

minden percben liendszet 
vét. 

— , Mindig mondtam 
hogy kitűnő a — l:\bdn-
kezelése. 

lék? — firtatta egy másik 
sportember. 

— Nincs hozzá való 
pénz. 

— Szóval, ohne Held 
isi ká Hazena! 

tog kapni Magyarországon 
a kézilabda-jálék? 

— Nem hiszem 
— Miért? 
— Mert kézzel játsz-

szák. 
6 
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itt egyszer, ha ugyan emlékszik rá a kis-
asszony. 

A lány felnézett a fiúra és az arcát el-
öntötte az enyhe pir, amely csak fiatal 
lányok gyenge bőrén felhőzik föl néha és 
csendesen válaszolt: 

— Emlékszem. 
— Akkor nem voltam vendég.. . egy-

szerű kis lakatossegéd voltam, akit a mes-
ter ur kiküldött a villába, hogy kulcsol 
csináljon egy elromlott zárba. 

— Nem romlott el a zár . .. — mosoly-
gott a lány — ... csak én elvesztettem a 
kredenckulcsot, amit az édesanyám rám-
bizott. 

— Ilyen pontosan nem emlékszem, ké-
rem szépen... de mégis nagyon furcsa 
most ez a vizit és bizony be kell valla-
nom, sokáig gondolkoztam rajta, hogy el-
jöjjek-ef 

— Nem akart eljönni? 
— Amint látja, eljöttem, mert... — itt 

egy pillanatig újra elhallgatott és sötéten 
a földre szegezte a szemeit — ... mert na-
gyon szerettem volna újra találkozni ma-
gával ... 

— Na látja, ez nagyon kedves. 
— Csak azt nem tudom, hogy azok a 

hölgyek és azok az urak ott fenn a veran-
dán, mit fognak szólni az uj vendéghez, 
aki nem közéjük való? ... 

Ebben a pillanatban egy magas vörös-
haju lány futott le a verandáról. 

A szája ki volt festve, hosszú szipkájá-
ban egyiptomi cigaretta füstölt, a haja 
egészen fius és a szoknyája épp, hogy ta-
karta a térdét. De útközben a térdek is 
elővillantak azokra a Charleston tánclépé-
sekre, amelyekkel a gazdájuk a kis utat 
a verandától a beszélgetőkig megtette. 

-- Na, mi az, Klári, egészen magadnak 
akarod lefoglalni a hires Török Ferit? — 
kérdezte nyílt, kacér pillantással és egy 
slukk után kifújta szipkájából a cigaretta-
csutkát. 

— Oh, dehogy, Lilikém, éppen befelé 
invitálom ... — vátaszola a lány és el is 
indultak a villa felé. 

De előbb Török Feri illedelmesen meg-
hajtotta magát: 

— Nevem T^rök. 
A lány pofonlegyintette: 
— Na ne mondja! Igazán? Maga akar 

(10.) 
Fenn a verandán a pesti társaságnak 

az a fiatalsága vigadott, amelynek tobzódó 
jókedve és sokszor mértéket tartani nem 
tudó vidámsága ökölbeszoritja a távolból 
szemlélők kezét, különösen akkor, ha ezek 
a távoli szemlélők levegőtlen, kormos lc-
kotosmühelyben és ágyrajárók között töl-
tötték el ifjúságukat. 

Feri is megállt egy pillanatra, mielőti 
válaszolt volna a lánynak. Eszébe jutott 
az a sorsdönö pillanat, ahogy egy perccel 
ezelőtt a kapu előtt állott és felemelte 
jobbkezét, hogy becsöngessen. 

Ugy érezte, hogy az életnek egy olyan 
pillanatát élte át, amely uj országútra for-
dította annak a szekérnek a rúdját, amely-
nek a gazdája Török Ferenc, huszon-
három éves pesti fiatalember, aki e pilla-
natban nem tudja, hogy a jó utat válasz-
totta-e? 

A nagy csendet újra a lány nevetése sza-
kította meg: 

— Na, mi az kérem, nem tud beszélni! 
Feri csendesen válaszolt: 
— Kicsit furcsa most e"bbe a házba ven-

dégként belépni... Mert jártam én már 
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nekem bemutatkozni? Én minden futbal-
listát ismerek, fiam! Sőt az Orth Gyurival 
direkt pertu vagyok . . . 

És igy hárman végre elindullak a 
veranda felé. 

Élői Kender Lily — mert igy hívták a 
vöröshaju lányt — charleston-lépésekben 
és utána Feri és a házikisasszony. 

Feri nagyon kényelmetlenül érezte ma-
gát és sehogy sem akart uj mondat ki-
jönni a torkán. 

Klári mosolygott, biztatta: 
— Na látja, milyen szívesen fogadják! 

Még elébe is jött egy szép lány! . . . Mit 
akar még tőlük? 

Feri felnézett és a következő pillanat-
ban. ha nem kapaszkodik a veranda kar-
fájába, biztosan hanyatoágódik a társaság 
nagy örömére, mert zavarában a lépcső 
helyett a leánderes bokor vödrébe lépett 
bele. 

De ezen is tuljutott szerencsésen. 
És a társaság igazán kedvesen fogadta. 

A fiuk futballista szaknyelven diskuráltak 
vele, a lányok ugratták félénkségéért és 
Kender Lily, amikor egy pillanatban négy-
szemközt maradt vele a zongora mellett, 
megtapogatta a jobbkarját: 

— Remek muszklija van! Szeretem a 
sport fiukat! 

Az uzsonnánál Klári ugy nézte, hogy 
ketten kerüljenek egy kis zsurasztalhoz. 

A szobalány körülhordta a kávét és a 
süteményes tálat és Török Feri mohán 

nekilátott az uzsonnának, meri dél óta 
nagyon megéhezett. 

Klári szemben ült vele mosolyogva és a 
harmadik korty kávé után megtörte a 
csendet! Ezt kérdezte: 

— Mondja, Feri, tudja maga mi <i: a 
rádió? 

Feri felnézett: 
— Nem tudom, kérem. 
-- Nem tudja? 
A fia magyarázkodni kezdett: 
— Illetve annyit tudok, hogy valami 

találmány, amellyel. .. 
A lány nevetve közbevágott: 
— Ha valaki Pesten kávézik és Bécsben 

is hallják . . . az a rádió. 
Feri azt hitte, hogy a következő piilc-

naban kiesik a kezéből a csésze. 
De n e m esett ki, mert vadul szorította 

a findsa fülét. 
A szégyen és a megalázás az arcába 

kergette a vért és elindult benne az elha-
tározás, hogy felugrik és elfut ebből az 
előkelő villából, ebből a kényes társaság-
ból és meg nem áll a nagydiófautcai öz-
vegyasszonyig, ahol senki sem kritizálta 
a szürcsölését. 

A következő pillanatban azonban kedves 
mosollyal felé emelte a lány a süteményes 
tálcát: 

— Tessék. . .' parancsoljon, Ferikém, 
ebből u mandulásból... 

Igy mondta: „Ferikém" és a hangsúly-
ban annyi szeretet, melegség és bizalmas 
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barátság volt, hogy a flu ugy érezte, ez a 
,Ferikém" simogatás az után a pofon 

után, amit az előbb kapott. 
— Köszönöm szépen — mondotta re-

kedten és kivett egy darab süteményt a 
tálból. 

Aztán óvatosan újra a szájához emelte 
a kávéscsészét és vigyázva lenyelt egy kor-
tyot belőle, de olyan csendesen, hogy még 
a légy zümmögését is meg lehetett volna 
hallani, ha ugyan ebben a hűvös csendben 
lett volna valahol közel egg légy. 

És amint igy elővigyázatosan itta a ká-
véját, tovább gondolkozott a rádióviccen, 
amellyel a lány, mit tagadjuk, finoman 
rendreutasította. 

— Elvégre a javamat akarta — idelyu-
kadt ki befejezésképpen — hiszen igaza 
van. illetlen dolog ilyen hangosan szür-
csölni a kávét és még mindig jobb. ha ö 
figyelmeztet, mintha a többiek kiröhögnek. 

És e pillanatban olyan hálaféle meleg-
ség indul el a szivéből a lány felé, ami-
nek nincs neve, de ami egy erős láncszem 
óbban a barátságban, amely egy férfit 
összeköt egy nővel. 

Uzsonna után körülállták a zongorát és 
mindenki produkálta magát. 

Az egyik flu dzsiggelt. 
A másik égő cigarettákat nyelt el. 
.1 harmadik kártyakunsztokat adott elő. 
A negyedik a legújabb kinai táncot mu-

tatta be, amely szerinte pillanatok alatt 
két vállra fogja teríteni a charlestont. 

Kender Lily pikáns kuplékat énekelt. 
Egy komoly fekete lány Ady verseket 

szavalt. 
És végül, mindezeken lui, mindannyian 

táncraperdültek a pontosan érkező tupör 
néger muzsikájára. 

A társaságban ott volt a vörös, szeplős 
fiu is. akivel a tenniszpálya bejáratánál is-
merkedett meg Feri. 

Klári éppen vele táncolt a zongora előtt. 
Keller ur rettentő ambícióval forgatta 

kifelé bokáit és két nagy vörös kezét ott 
tiltotta a lány hátán. 

Feri állt a sarokban egyedül, elha-
gyatva. Senki se törődött vele. Senki sem 
kérdezte, miért állsz ilyen szomorúan? 
Miért nem táncolsz? 

És jó is, hogy nem kérdezte senki, mert 
meg kellett volna vallania, hogy nem tud 
táncolni. 

Illetve tudja ugyan a charleston-Iépést. 
de még nem olyan jól, hogy fel merne 
kérni valakit és ki merjen vele állni nyil-
vánosan ezek között a táncoslovagok 
között. 

A következő pillanatban feltűnés nélkül 
kisietett a mellékfolyosóra. A folyosó egé-
szen üres volt, nem látott senkit közelben, 
pedig óvatosan körülnézett kétszer is. És 

ill. az lires folyosón, a muzsikára, ami ki-
hallatszott a szobából, elkezdett egyedül 
táncolni. 

Próbálta, hogy menne-e a dolog, ha fel-
kérné Király Klárit egy fordulóra? 

Ügyes fiu volt, egész jól mozgott a mu-
zsikára, de valahonnan lépések zaja hal-
latszott s erre hirtelen abbahagyta a tré-
ninget és besietett a társasághoz. 

A szobában a vörös Keller még mindig 
Klárival táncolt. Amikor Feri belépeti, a 
lány a fiu felé fordította a fejét és rá-
mosolygott a partnere vállán keresztül. 

A következő pillanatban Feri elindult a 
táncolók felé. Nem tudta, hogy mit csinál, 
de odament, meghajtotta magát és reked-
ten kimondta: 

— Szabad kérnem? 
A lány biccentett-

- Köszönöm ... — és kifordult a má-
sik fiu karjából 

Aztán a Feri vállára tette a kezét, a 
szemébe nézett és mosolyogva mondta: 

— Na, hogy végre én is eszébe jutot-
tam. 

Feri állt a lánnyal szemben, olyan kö-
zel hogy az orruk majdnem összeért és 
szivta magába azt a drága jó szagot, 
amely Klári hajából, ruhájából, bőréből 
áradt. 

És nagynehezen kinyögte• 
— Kézit csókolom, én nem tudok lán-

colni. 
Olyan szomorúan, olyan őszinte kese-

rűséggel mondta ki ezt a pár szót, hogy 
Klári meleg együttérzéssel kérdezte meg: 

— Hát akkor miért kért fel maga hí-
res? 

— Azért, hogy ne táncoljon azzal a 
vörössel. 

— No nézd csak, én még mindig a 
vállán tartom a kezem ... — mondotta 
mosolyogva a lány és a két karját egy 
lassú mozdulattal levette a fiu válláról. 

A fiu lógatta a fejét: 
— Kérem, ne haragudjon rám, hogy 

elkértem . . . 
— Dehogy haragszom ... De akkor mit 

kíván tőlem? 
— Azért kértem el, hogy jöjjön egy ki-

csil sétálni a kertbe. 
— Szívesen .. . Na látja ... ez egy jó 

ötlet... — és már bele is karolt a fiúba 
és elindultak a verandán keresztül ki a 
kertbe. 

A lépcsőkön Klári találkozott az édes-
apjával, aki befelé igyekezett a lakásba. 

(Folytatjuk. 

A Műjégpályára a beiratások megkezdődtek. A tag-
sági dij a 35 naposoknál 20 P. a 70 naposoknál 

38 P. Beiratásd dij 24 P . 

AKI EGY NEGYED ÉVRE ELŐFIZET, DÍJTALANUL MEGKAPJA A REGÉNY EDDIG 
M EGJ ELENT FOLYTATÁSÁT 
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TÖF-TÖF 
— Nos e héten, kedves, 

majd én közlök vclami 
érdekeset. 

— Igazán, ne mondja, 
csak nem a két konkur-
rens amerikai automobil-
fejedelem párisi tilkos va-
csorájáról akar beszélni9 

— Nincs benzinem, hogy 
ugy mondjam, eláll a sza-
vam. hát maga mindent 
Ind"? 

— No mindent éppen 
vem, de néha sokai. 

— Akkor beszéljen! 
— Szóval a i'árisi ..Sa-

lon des Automobiles"-en 
kiivn voll a mindenható 
General Motors elnöke, Mr. 

Slqane és felesége, hogy 
közelről is kiélvezze a 
liuick diadalát. Természe-
tesen ott volt Mr. Chrys-
ler is, a másik autófejede-
lem a feleségével. Az autó-
riporterek hada természe-
tesen csak azt leste: érint-
kezik-e egymással a két 
amerikai autóhatatmass lg, 
akik között az óceánon 
tul a legerősebb háború 
dul. És estére megállapít-
hatták, hogy Chryslerek és 
S'.oanék a legkedvesebben, 
négyesben együtt ültek a 
„Cirot"-ban vacsoránál. 

— Képzelem, hogy mit 
szólnak majd ehhez Ame-
rikában. 

— Már ott sem fognak 
csodálkozni, mert ez a va-

csora csak megerősíti Ame-
rika automobilos • hadüze-
netét Európa eilen 

— Hadüzenet1 
— Az! Vagy ha jobban 

tetszik az amerikai auto-
mobilgyárak jelszava: Ki 
az európai automobillal 
Európából! 

— Na, és ez sikerülni 
fog ? 

— Hát ez a jövő titka. 
Tény az, hogy a General 
Motors és Fordék között 
kész a megállapodás Euró-
pára nézve, Chrysler is ve-
lük tart a többi kisebb 
gyár pedig utánuk fog 
menni 

— Szóval, a tavaszra ha-
talmas amerikai autóáradat 
várhatói 
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—• Ui/ii van. Persze, az 
európai automobilgyárak is 
igyekeznek részben ujabb 
tipusok gyártásával, rész-
ben az árak leszállításával 
ezt a versenyt állni. 

— Opel például . . . 
— Igen, például 11 né-

metországi „OpeI"-gyár az 
utóbbi időben erősen rá-
feküdt a piacra és különö-
sen teheralvázainak árát 
lényegesen leszállította. 
Ezen a héten egyébként 
Kom Dezső (Kisbér), 
Schönfeld Sándor (Pester-
zsébet) és Dodek Katica 
(Újpest) vettek „OpeV'-t. 

— Ha már a teherauto-
mobiloknál tartunk, ne fe-
lejtse el Rókáékat, akik .. . 

— Ne fázzon, minden 
sorra kerül. Maya a ,,Lalii-
ról'' akar csevegni. 

— Igen, könyörgöm .. . 
— Felesleges, Tehát Ró-

ka és Társa elhozta Paris-

ból a hires ,.Latil" teher-
automobilok vezérképvise-
letét, sőt az egy-tiz tonnás 
kocsik már itt is vannak. 

— Szeretnék valamit hal-
lani a Steyr alföldi expedí-
ciójáról. 

— Elmondom. Mintán a 
Steyrnek rengeteg kocsija 
szalad az országban, Reöck 
igazgató elhatározta, hogy 
a kocsik „egészségi'' álla-
potáról pontos értesülése-
ket szerez. 

— Irt tehát.. . 
— Ne töfögjön, hanem 

figyeljen. Vezérkarának két 
kipróbált embere. Salacz 
Oszkár és Ottlyk Lajos fel-
ültek egy-egy Type XII.-re 
és ellátogattak a Nagy-Al-
földre. Hogy a közel ötezer 
kilométeres túrájuk hiba 
nélkül folyt le, az termé-
szetes, de még örvendete-
sebb volt az a tapasztalat, 

hogy a Steyerék mind kitii-

— Ázsiában is beuált a Whippet! — 
A felvétel a kinui nemzeti hadsereg főhadiszállásán készült, Sung-Wha-ban, tiz kilométerre délre, 

Shanghaitól 
Bemutatja: Autókereskedelmi rt . , Kossuth Lajos-utca 3. 

— Te a múltkor láttam 
Radót Salamonnal be-
szélni. 

— Na és? 
— Radó ugy ugrott, 

akár egy taxaméter! 
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VIKTORIA ÚRVEZETŐ ISKOLA 
versenyen kivtil áll. — Oktatások a legmodernebb 
autókon. — Kiképzést okleveles gépészmérnökök végzik 

Felvételi iroda: Vörösmarty-utca 53. — Telefon: Teréz 2 1 3 - 9 0 . 

Labass Juci Chevrolet-et vásárol 
h Chevrolet vezérképviselete: Centrum Automobilkereskedelmi Rt., Andrássy-ut 8. 

nőén érezték mciyukat és 
semmi panasz nem volt. 

— Hallott valamit Mr. 
I. I. W auter s jóslatáról? 

- Bevallom, nem. 
— Na. végre mégis va-

lami. amit tőlem tud meg. 
Mr. Wauters nem más. 
mini a Studebakcr auto-
mobilggár elnöke, aki azt 
mondotta, hogy 1926—27-
ben hatezer Studebakerl 
adtak el Európában, de ez 
a szám 1928-ra tizenkét-
ezerre fog felmenni. 

— A budapesti vezérkép-
viselet, a Fehér Mi'dós gép-
gyár egyébként nem pa-
naszkodhatik igy sem, e hé-
ten is négy Sludebakert ad-
lak el- a Hungária Ja-
quard-gyár, a ürasche-tég-
lagyár, a V( skereskedelnli 

rt. és ifjabb Sándor Fe-
renc (Szeged) gazdagodtak 
Studebakerrel, mig a Fe-
hér Miklós-gépgyár másik 
kocsijából, az angol „Mor-
ris"-ból Széchenyi Viktor 
gróf és Fillér Lajos föld-
birtokos ( Balassagyarmat ) 
lepte meg magát. 

— .4 Whippet ázsiai dia-
dalához persze egy szava 
sincsen 1 

— Dehogyis nem. sőt 
örömmel regisztrálom, hogy 
a kinai nemzeti hadse-
reg egyszerre kétszázötven 
Whippet-et kapott. Es el-
árulom magának azt is, 
hogy a Whippet és a Wil-
lys Knight meghívta euró-
pai reprezentánsait Ant-
werpenbe. 

— Miért1 

— Mert oda fúlnak be 
az automobilok hajórako-
mányai és a gyár azt kí-
vánja, hogy vezérképvise-
lői lássák, hogyan érkezik 
és főleg, hogyan kell ki 
csomagolni a Whippet és 
Willys Knight kocsikat. 

— Pompás! 
— Pompás H libán Jenő 

uj kocsija! 
? <? 

— Igen, Benz-Mercedest 
vett és ugyanazt vett Ba-
logh Imre földbirtokos is. 
Benzék egyébként február-
ra a Váci-utc i 24-be köl-
tözködnek. uj üzlethelyi-
ségbe. 

— Citroenék is keres-
nek uj helyiséget a Belvá-
rosban és vidéki vezérkép-
viselőket, mert november-
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A „S leyr" e'.lenőrzó túrá ja az Alföldön 
(Ottlyk Lajos /elvétele.) 

lől kezdve még fokozat- bor megvette azt az angol gun száguld is rajta, 
tabban akarnak dolgozni. rendszámú Packardot. — Viszont vidékre ke-

— Hallom, Latinovils Ti- — Jól lial.otta, már vi- riilt Rákosi Jenő régi 
m I I I I I I I I I I I I inni m 

UTÓMÁRKÁJA 

Eladási osztály: 

Moovar Stevr Auíomobil R.-I. 
Budapest, IV., Ferenciek-tere 9. 

Telefon: 219—45. 
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Még mindig nem vett 
6 vagy 8 hengeres Jordan-t? 

Báró Haymerle, az Osztrák Automobilklub elnöke, Lázár Mária. Káldy Jenő kormányfőtanácsos, Engel 
Fri tz , a Steyr bécsi igazgatója és Illés István szerkesztő 

Grctef-je és eladta Graef-
Stift-jét Stem Samu, az 
Elelmiszerszállitó elnöke 
is. Most uj kocsit keres. 

— Mit vesz? 
— Még nem tudni, több 

márka pályázik. 
— Buickot vett a héten 

— egyszerre kettőt — Bu-
dapest székesfőváros, Gár-
donyi Pál földbirtokos. 

— Nusht az Ericson vil-
lamosaági rt., König és 
Társa textilnagykereskedők 
és Kun György (Puszta-
ecseg). 

— Arról persze nem tud. 
hogy a Krammer testvérek 
is gazdagították autópark-
jukat. 

? ? 
— Egy Willys Knight-et 

vettek. Gombos Béla pedig 
egy Overland-Six et és a 
Sacher-penzió W hippet-et. 

— Mi újság Chevroletek-
nél? 

gyáros, Bányai Sándor 
(Nyíregyháza), Tiszó Lajos 
(Albertirsa), Hagyó Ist-
ván (Jászberény) és Wie-
ner Dezső cukrász. 

— És Chryslernél? 
— A moori szénbánya, a 

Filatori-gáti textilművek, 
Weisberger Ferenc és dr. 
Bálint Imre vezérigazgató 
vettek egy-egy Chryslert. 

— Egy Hotchkiss kocsi 
párisi útjáról mit tud? 
- — Verő Bandi és Papp 
Laci. két kedves pesti 
aranyifjú tette meg rajta 
az utat oda, de vissza már 
négyen voltak. 

? ? 
— Ne szólj szám, nem 

fáj fejem. Pletyka pedig a 
héten nincs, csak találós 
kérdés. A Nemzeti Színház 
előtt majdnem minden este 
egy Sport-Steyr várakozik. 
' — Kire? 

— Na találja ki! 

— Csak jó, ugy veszik a 
kocsit, mint a cukrot. A 
hét vevői: Hiittl Tivadar 

— Ejnye, de nagy for-
galom van itt, már egy 
órája várok és nem mehe-
tek tovább. 
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10. Autózni szoktak pá rosan is. Ál-
lítólag igy is szép az élet. Pá rosan két-
féleképen lehet autózni. Vagy a hölgy 
vezet, vagy a férfi. A férf inek jobb, ha 
a hölgy vezet. Mert akkor a hölgynek 
a kezei le vannak foglalva. Egyik keze 
a ko rmányke reken a másik keze a du-
dán. Szóval a pofon kizárva. 

De leginkább a férfi szokott vezetni. 
Azért ez se rossz. A férfi i lyenkor fél-
kézzel vezet. A másik kezével pedig 

fogja a nőt, hogy ki ne essen a kocsi-
ból. A vezetőnek azonban a lábával is 
kell dolgozni. Le kell nyomni egyet-
mást a talpával . Megtörténhetik néha . 
hogy a férfivezető néha véletlenül n 
hölgy l ábára lép, mi re a hölgy ezt cél 
zásnak véve szerelmesen megkérdi-

— Mit csinál a lábával, édes kis szi-
vein? 

Mire a férfi dühösen még egyel i i -
pos, m a j d igy felel: 

A 6 É S 8 H E N G E R E S 

rJORDAN 

Pneumatik Arusitó R.-T., Andrássy-ut 27. 

„ C H R Y S L E R 
I J T O L É l t H E T E T L E I 

C O M S T R I I C T I Ó B A S í , 
K I V I T E L B E N , 

T E L J E § I T m É N Y B E K . 

VEZÉRKÉPVISELET * 

KRlIllRP AllPfifl AulűNereshedelmi Részű.-Taps. I I U I I I I U I nill U U Budapest , VI., L i sz tFerene - t ér l t . szám. 

Még mindig nem vett 

M E R C E D E S - B E N Z 
automobilt ? 

VttrUsmarty-tér t. Tele lőn s 229-24 . 
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— Ki a k a r t a m nyi tn i a kipnfTogól. 
de ugy látszik, n e m szuperá l . 

Mire a hölgy az éleiben többet nem 
autózik az illetővel. 

11. Ha az ember egy nővel megy 
autózni , vigyázzon nagyon a sebes-
ségre. ría nővel van, a k k o r nem lehel 
h a r m i n c a s s a l menni . Lega láb t egy szá-
zassal kell e l indulni . 

12. Az au tósokná l igen fon tos a de-
fekt . A defek te t ugy lehet észrevenni , 
hogy az au tó egyszerre csak megál l . 
Minden kü lönösebb ok nélkül . Csak 
megáll . Annyi t se mond , hogy m u k . A 
vezető azonban többet m o n d . És vál-
toza tosabba t . Ma jd leszál és elkezdi 
keresni a defek t okát . E k ö z b e n egy 
folt lesz a vadona t u j r u h á j a . Keres 
egy kis benzint , hogy ki t iszt í thassa. 
Végre r á j ö n , hogy kifogyot t a benzin . 
E r r e odaál l a kocsi ja mellé és m i n d e n 
autóst megszólí t mene tközben : 

— Hal ló kolléga ur , van egy kis 
benz in j e? 

— Van! — m o n d j a az autós és to-
vább robog. 

Végre valaki o d a j ö n és bekü ld i a 
pa t ikába , hogy ott lehet benzint k a p n i . 
Tényleg, a d n a k is neki egy nagy üveg-
gel. Visszamegy az a u t ó j á h o z és belé-
tölti az üveg t a r t a lmá t . Az au tó e r re 
magátó l , mint az őrül t , e l rohan . A ve-
zető pedig ott m a r a d . 

A p a t i k á b a n vélet lenül r ic inust ad-
tak neki . 

13. Van azonban kedvesebb defekt 
is . . . A rendes ember megy a Rákóczi-
idon és egyszerre hal l egv ágyúlövést . 
E r r e a rendes ember h á t r a se néz csak 
szalad, min t a bolond. Be a kávé-
házba . Ott e l m o n d j a , hogy valaki t le-
lőt tek az u lcán . A h i r s zá j ró l - szá j r a 
jár. Tiz p e r c m ú l v a a más ik asz ta lná l 
m á r négy ha lo t t ró l t udnak . 

Ped ig csak egy au tó p n e u m a t i k j a 
p u k k a d t . Na meg az autós . Az is puk-
kadt . 

És m á s n a p tele v a n n a k a lapok a 
Rákóczi -u t i bombamerény le t t e l . 

Bosch b e r e n d e z é s ÁRA 6640 PENGŐ N é g y k e r é k f é k 

Kis szállítókocsi 5 5 8 0 pengő, — Előnyős fizetési feltételen 
V E L O X A U T Ó K E R E S K E D E L M I R . - T . 
Budapest , V., Dorottya-utca 7 (Hitelbank-palota). Telefon : Teréz 275-78 
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VENDÉGLŐ. 

—*• Mil bámulnak ugy 
rám, amikor «szem?,! 

— Kérem szépen, a fő-
nök ur azl hiszi, hogy 

mérges gombái szállitoll 
ma a kereskedő. Várjuk a 
hatást. 

(Le Rive) 

AZ ELEVEN HŐMÉRŐ. 

— Megnézte a hőméről a 
gyermek fürdőkádjában? 

— Minek az, nagysága? 
Ha vörös a gyerek, akkor 
forró a fürdő, ha pedig 
kék a gyerek, akkor hideg 
a viz. 

(La Péle-Méle) 

POSTAHIVATALBAN. 
— Mit csinálsz itt? 
— írok egy hölgyisme-

rősömnek. 
— De hiszen te nem 

tudsz irni! 
— Ez igaz, viszont ő meg 

olvasni nem tud. 
(Carnegie Tech Puppet) 

DEFINÍCIÓ. 

— Papa, mi az a dialó-
gus? 

— A dialógus az, ha két 
ember beszélget egymás-
sal. 

— Szóval, ha például az 
anyuka veled beszélget . . . 

— Nein, Toto, az csak 
monológ. 

(Kasper) 

AZ ÍNYENC. 

— Szervusz öreg, tudsz 
adni száz pengőt kölcsön? 

— Kedves barátom, ne 
haragudj , nincs most ná-
lam. 

— Hát otthon? 
— Köszönöm, jól va-

gyunk. 
(Frou-frou) 

A PRAKSZI SZERELME. 

ÓCEANREPÜLŐK. 
.4 flu: Egy csókot, kis-

asszony! 
A leány: Vegye el a ke-

zét — mert kiáltok! 
(Washington Star) 

KLUB. 

— Pincér, ma este jól 
akarok vacsorázni! Mit 
ajánl? 

— A szemközti vendég-
lőt, nagyságos ur! 

(Le Pêle-Mêle) 

— Igazgató ur! Talán 
kissé merésznek fogja ta-
lálni a kérésemet, de amió-
ta megláttam az igazgató 
ur kedves lányát, nem tu-
dok nélküle élni. 

— De hiszen nekem 
nincs is lányom! 

— Nincs? Pedig nekem 
azl mondták! 

(Le Rire) 



Vanda Verminska Pora j j Rozanska, a Varsói Nagyopera leghíresebb pr imadonnája . 
' 1 ruha: Ilolc:er kreációja) (Angela foto.) 
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Az asszimetrikus divat 

olyan estélyi ruhákat kreál-
nak. amelynek a szabály-
talanságra való törekvés 
tetejeként kétféle szinbul 
valók, még pedig olyanfor-
mán, hogy a ruha jobbujja 
például sárga selyemből 
készül, a balfele pedig 
mondjuk égszínkékből. Ha 
egy csöppet szórakozottak 
vagyunk, ugy bízvást ösz-
szeiéveszthetjük a zsurdá-
mát a zsokéval. Ami nem 
is olyan leheletlen, mert 
van egy ujdivatu sapka is, 
amely a csalódásig hason-
lít a zsokésapkához. 

Nagyon kedvesek a pá-
risi kalapkák, a sportkabá-
tok olcsó, de mutatós 
prémből s főleg igézően 
szépek az esti disz szá-
mára szolgáló tollkombiná-
c-iók. És m é g i s . . . Amerika, 
helyesebben New-York 
ujabban elkeseredett har-
cot viv a párisi divat ellen. 
Nem akarják eltűrni, hogy 
a tengerentúli fogyasztók 
számára agyondíszített hol-
mikai készítsenek és ezekel 
méregdrágán tukmálják rá 
a hiszékeny amerikai mil-
liomosnőkre. Mert New-
Yorkban egészen más a 
nők felfogása a divatról, 
mint akár nálunk, akár 
Parisban vagy más euró-
pai városban. Az amerikai 
nő, még a dollármilliomos 
dáma se ismeri a megren-
delt ruha fogalmát. Oil 
mindent készen vesznek és 
8 dollártól 300-ig minden 
létező sziliben és minő 
ségben megkaphatják a 
legújabb stiiusu toilettet a 
nagy márványpalotákban, 
ahol a löbbnyire francia 
származású szabók árulják 
drága kreációikai, vagy a 
halalmas áruházakban. •> 
hol a „Broadvay"-stilus 
jár ja . Ez a Broadvay-sli 

r.t'Lt* s/inü teveszőrköpeny, rókaprémmel 

dalt e<ly-egy lelógó fodor-
vég látható. Sőt a színpa-
don is! Persze, hiszen Pa-
risból jön a jelszó, tehát 
eleget kell tenni a parancs-
nak! Ha az asszonyok a 
férjeiknek, a lányok az 
édesanyjuknak — ugy szót 
fogadnának, mint a« dival-
lapnak. Micsoda paradicso-
mi élet volna ez. Pedig ez 
még semmi, ezt az oldalt 
lecsüggő fodorvéget még 
valahogy el lehelne viselni. 
Hanem ami ezután jön, az 
ksz csak a csudák csudája. 
A page hajviselethez most 
a középkori bohóc jelmeze 
is járul; Párisban most 

Egyszer már meg kell 
mondani az igazat is: nem 
mindig szép az, ami diva-
les! Most Párisban azon tö-
rik a fejüket, hogy ezt a 
mai, esztendők óta mindig 
okosabbá, előnyösebbé váló 
divatot egy csapásra elcsu-
litsák. Mintha valami go-
nosz szellem késztetné a 
divalrajzolókat arra, hogy 
ami eddig arányos volt és 
könnyedén elegáns, azl a 
szent asszimetria nevében 
nevetségessé tegyék. A teá-
kon, a premiéreken már 
látni furcsán szabotl, úgy-
nevezett stilruhákat, ame-
lyeken vagy hátul, vagy ol-
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lus a legbájosabb sporldi 
vat: a „f lapperek"-munká-
ba siető nők, épugy hord-
ják mint a polgáraszonyok 
és gépirógirlek. Százszor 
szebb és előnyösebb ez az 
olcsó Broadvay-ruházkodás 
mint a párisi asszimetria. 
Nagyon fiatalosak, kényel-
mesek és higiénikusak a 
tr ikó-jumperek, pullowe-
rek, bőrkabátok, sikkes 
„pechanicki"-bundácskák s 
pehelykönnyű sportkala-
pok. Az amerikai nő alak-
ja csakis ebben a dressz-
ben jut érvényre és ezt a 
mi asszonyaink is kezdik 
belátni. Végre meglátják a 
pesti nők is, hogy az utcán 
sokkal jobban hatnak, lia 
selyem, bársony és csipke 
helyett spor t ruhát öltenek 
és ugy öltöznek, mint az 
angol és amerikai nők 
>,hoppingra. A párisi trot-
teur-ruházat rendszorinl 
egy kiérdemesült látogató-
ruha fölé húzott köpeny, 
mert az utóbbi időben (saj-
nálattal láttuk ezt nemrégi-

ben) a párisi nő az utcán 
már nem izgatóan bájos és 
tőként nem olyan „à quat-
re épingle", mint ezelőtt 
volt. Betuszkolják egymást 
a Metróba és szinte szédül-
ten az élet tempójától , 
amely mindig gyorsabb 
i ramba hajszol ja ezeket a 
törékeny teremtéseket, ro-
hannak a munkahelyükre . 
Nem csuda, ha Páris las-
san kiejti a gyeplőt és Ber-
linben. Bécsben és Buda-
pesten tudatára ébrednek 
annak, hogy ők is tudipik 
valamit. Most, hogy a pá-
risi szabóművészek itt jár-
tak, divathölgyeink megle-
pődve, látták, hogy nem 
minden nagyszerű, ami 
Párisból jön. Beméljük, 
hogy az asszimetria divatja 
se fog tovább élni, mint a 
nadrágszoknya és zöld pa-
róka. Az az érzésem, hogy 
nemcsak Newyork, hanem 
Budapest is hamarosan lel 
fog szabadulni a párisi já-
rom alól . . . Divatos mormotabunűa 
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Egészen uj, különleges téli felöltő-modelek 
A világos és sölél szinek egybedolgozása a köpenyeket is 
könnyeddé, változatossá teszi. A „fehér-fekete nagy divatja 

a délutáni felöltökön jut érvényre 
Páris 1927 őszutóján. 

A példátlanul változatos 
ruhadivatot követi!: az idén 
a felöltő-kreációk is. Ezek 
az alapjában véve prakti-
kus célokat szolgáló, ko-
moly ruhadarabok olyan 
elevenek, sokfélék és apar-
lak lettek, amire alig voll 
még példa. 

Szinte csodálatos, hogy a 
nagy divattervezők el tud-
tak ide jutni, mert hiszen 
a felöltők anyaga — külö-
nösen az utcai viseletre 
szán't köpenyeké — rend-
szerint vastag, nehézkes és 
igazán művészi elgondolás 
és miivészi kivitel kell 
1 ozzá, hogy ezekből az 
anyagokból dekorativ, bá-
jos ruhadarabokat lehessen 
alkotni. 

A gyapjuanyagok közölt 
n kcshán kiviil, — mely 
mindig divatos, bár kiS'ié 
háttérbe szorult, aj és 
rendkívül elegáns legelső-
sorban a vató ii teveszőr-
kelme, aztán a velour és 
eibelin. Mindhárom anyag-
nak főelőnye az a rugal-
masság és bársonyos puha-
ság, mely lehetővé teszi, 
hogy ngv szabásban, mint 
díszítésben legelsőrangul 
lehessen belőle alkotni. Az 
idei téli felöltőknek sike-
rült mivoltát csakis az ilyen 
finom anyagok biztosítják. 
Akiinek nincs módjában 
ezeket megfizetni, no vá-
lasszon olyan façoint, amely-
nek megtervezésénél csakis 
ilven anyagokat vettek szá-
mításba. 

Az előbb emiitett három 
uj kelmefa jlából készüli 
köpenyek szabása és díszí-
tése majdnem olyan válto-

Cäp fehér-fekete cibe inböl. 

zatos, mint a ruhák sza-
bása 

Nagyon szépek és sik-
kesek a rézsútos zárulások 
és a hosszított előrészek. 
Teveszőrből igen sok rag-

lánszabásu felöltőt is ké-
szítenek. Ezek rendszerint 
double-kehnék s béleletle-
nek. Az egyenes szabású 
köpenyeket igen sokszor 
szinte elborítja a többszínű, 
de mindég diszkrét árnya-
latú gyapjulYiimzés. A hím-
zett minta leginkább geo-
metriai ábrát mutat. Ezt 
most ismét jobban szeretik, 
mint a rendszertelen min-
tázatokat. 

Igen sok szegővel díszí-
tett felöltőt is látni. Bál-
maga a szegőzés nem uj, 
alkalmazásában nagysze-
rűen lehet az egyéni Ízlést 
érvényre juttatni. Való-
s ' inü, hogy a divattervezők 
ezért ragaszkodnak még 
mindég a szegőhöz. 

A fő disz természetesen 
a prém. Ezek között most 
a róka a favorit. A natur-
rókától kezdve a fekete 
rókáig mindenféle színár-
nyalatban látni. 

A szezon elején a legele-
gánsahbak voltak azok a 
felöltők, amelyeknek prém-
disze teljesen olyan szín-
árnyalatú volt, mint maga 
a kelme. Az utóbbi héten 
viszont majdnem csupa 
olyan model került ki a 
mértékadó mesterek kezei 
alól, amelyen a prém szine 
erősen elülött a kelme szí-
nétől. 

Prognózis. Vgy az egy-
színű, mint a sötét és vilá-
gos összeállítása felöltök 
egyformán divatosak és 
elegánsak lesznek az idei 
télen. 

S o v á n y i t ó - g u m i f i i z ő k 
minden hosszúságba-1, J H egyedüli árusítója 

sport- és táncfüzök, f i E R Ö 
. , , , . . . ^ • (VII, Király-utca 69.) specialis melltartók M 

a Király 
Színháznál 

ÁRJEGYZÉK INGYEN 
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Halványzöld georgette-ruha, ugyanolyan színű taft oldalraífolással. — Estélyi r u h a sárga broche-ból, 
aranycsipkével. — Nagy esti toilette orgonalila crépe-satinból, dus pailette- és gyöngyhimzéssel. — 
Nagy esti ruha csipkéből és brokátból. — Délutáni ruha pezsgőszinü georgette-broche-ból elütöszinü 

ombre szalagpánttal 

7 



Milyen legyen az idei báli öltözet? 
A Szinházi Élet divatpályázata 

Most — a beérkezés sor-
rendjében — a következő 
terveket adjuk: 

„Igen tisztelt ,Szerkesz-
tőség, engedjék meg, bogy 
mint a Szinházi Elet lelkes 
olvasója, én is résztvegyek 
a 42. számban megindított 
pályázatban. 

Én a finom egyszerűség 
mellett maradok. Nem sze-
retem a fejdíszt. A kedves, 
fiatalos bubi-fej sokkal 
szebb, mint a lökni és ami 
a fő, majdnem mindenki-
nek jól áll. 

Fiatal leányok számára 
nagyon szép a habos tiill-
rulia, vagy a lenge geor-
gette. 

Fiatal asszonyoknak sz> 
riiüem élénkszinü crepe-
de-chine, vagy crepe-satiin 
ruha való. 

Nagymamáknak legjob-
ban illik a sötét bársony-
vagy crepe-de-chine ruha. 

A komoly garáenak na-

gyon elegáns a finom, ne-
héz. sötél repe-de-salin 
ruha. dus redőkbe ren-
dezve. 

Fiatal asszonyoknak és 
idősebb hölgyeknek fém-
brokát cipőt ajánlanék, de 
fiatal leányoknak szebb a 
selyem- vagv bőrcipő. 

Moskovitz Zita, 
Románia, Arad, 

„Kedves Szinházi Elet. 
Önök csak mindig eltalál-
ják a nők legtitkosabb vá-
gyait s mindig tudják fog-
lalkoztatni a fantáziáját, 
íme tehát az én pályater-
veim: 

Fiatal leány számára: 
Fehér tall stylruha, rózsa-
szín tüllrózsákkal, le;;tszinii 
harisnyával és fehér se-
lyemcipővel. Ha van, a 
nyakba antik láncocska. 

Fialai asszony számára: 
Előnyös szinü, világos cre-
pe-satin ruha. A kelme 

mindkét oldalát felváltva 
alkalmazni. Slrass-disz. 
Megfelelő szinü harisnya 
és selyemcipö, ízlésesen el-
helyezett bársonyvirág. 

Táncoló mama szá nára: 
Fekete crepe-satin ruha, a 
kelme fényes oldalát hasz-
nálva. Sok-sok sirass és 
flitter. Fekete selyemharis-
nya, fekete selyemcipő 
strasszal hímezve. Esetleg 
strass-fejdisz. 

Nagymama számára: Or-
gonalila georgette-ruha, sok 
elefántcsontszínű csipké-
vel. Szürke selyemharis-
nya, ugyanolyan selyem-
cipő, csipkesál és antik 
ékszerek. 

Komoly garde számára: 
Fekete crepe-de-chine ruha 
fekete gyöngyhimzéssel. 
Fekete harisnya, fekete 
lakkcipő. Nagy szürke 
strucc-boa, antik ékszerek. 

Vámos Lenke, 
Budapest." 

-A Britannia Szálió (VI., Teréz-körut 39.) éttermében a magyar zene és a francia szakácsművészet leg-
jobb különítményei működnek 
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Erika Danzer a Magyar Színház vendégmüvésznője, az Elkán és Gerő (Andrássy-ut 27. és Váci-U. 22.) 
cégtől vásárolt valódi orosz pézsma bundájában 
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Bluzruha, világos és sötét kelméből, kézihimzéssel 
A kétféle kelme egybe-

dolgozása oly hálásnak és 
csinosnak bizonyult, hogy 
az idei télen is állandóan 
felszínen marad. 

Különösen nagy szerep 
jut a kombinációnak a ki-
sebb igényii ruháknál, mert 
nagyszerű lehetőségeket 
nyújt az alakításra s ma-
radékok felhasználására. 
Azonkívül pedig elvitázha-
tatlan lény, hogy az anyag 
változatos volta inkább el-
rejti a szabás és kidolgozás 
hiányosságait, mint az egy-
fajta, sima kelme. 

A házilag összeálli'lolt 
íuháknak pedig két Aehi-
les-sarka van. Ez a két sa-
rok: éppen a szabás és ki-
dolgozás. 

Ebből következik, hogy 
a háznál varrott ruhák 
szinte mindég jobban sike-
rülnek, ha anyaguk több-
féle, azaz változatos, mint-
ha sima. 

Az itt bemutatott mode-
liink nemcsak azért alkal-
mas a házilag való elkészí-
tésre, mert kétféle anyag-
ból van összeállítva, hanem 
azért is, mert kurta ujja 
hozzászabott. Tudvalevő 
ugyanis, hogy a karöltő ki-
vágása és az ujjak bevar-
rása az a kritikus pont, 
amely legjobban elárulja a 
,jó", vagy gyönge kezet. 

Azonkívül a bluzrész le-
zser volta, hímzés-dísze, va-
lamint az egyenes szélek-
ből összeállított, húzott alj 
készítési módja garantálják 
azt, hogy ezt a nagyon tet-
szetős, kedves ruhát kis 
gyakorlattal biró házisza-
bónő kifogástalanul meg 
tudja csinálni. 

Eredeti modelünk fekete 
crepe-de-chine aljból és 
testszinii georgette blúzból 

semmi disz nincsen. A bluz 
bebuvós és az egyes részek 
szélei mindenütt a bluz 
anyagából szabott kettős 
pántban vannak foglalva. 
Azáltal, l ogy a georgette-et 

'duplán vesszük, az egy ár-

Bluzruha világos és sötét kelmé-
ből dus hímzéssel 

van összeállítva. Az aljon 
nyalattal sötétebb színt mu-
tat, ami rendkívül finom, 
diszkrét disze a blúznak. 
A pánt kifogástalan szabá-
sára és odafoglalására rend-
kívül nagy gondot kell for-
dítani, mert úgyszólván 
ezen múlik, hogy milyen 
benyomást tesz az egész 
ruha. Az egyenellen, fod-

rozódó, hanyagul odafog-
lalt pánt az első pillanatra 
elárulja a gyönge kezet. 

Ugyancsak ügyelni kell 
arra is, hogy a hímzés raj-
za finom legyen. Tulnagy 
virágok nem finomak. A 
hímző anyag matt legyen. 
Legalkalmasabb erre a cél-
ra a mosóselyem. A mű-
selyem nem elegáns, azon-
kívül hamar felborzolódik. 
A fonal szine ugyanolyan 
szinü legyen, mint a geor-
gette-é. A körvonalozáshoz 
fekete selymet vegyünk. 

Ugyanezt a ruhát egy-
szerűbb kivitelben is el le-
het készíteni. Fiatal lányok 
japán selyemből is utánoz-
hatják, de gyapjukreppből, 
vagy kazánból is igen csi-
nos. 

A blúzhoz körülbelül 1Y* 
m. anyag kell 100 cm. szé-
lességben. Az alj anyagá-
nak mennyisége , annak 
hosszától függ. Ha mara-
dékkelmét dolgozunk fel s 
nincs elég anyagunk, az 
aljnak azt a részét, amely 
a bluz alá keriil, batiszttal, 
vagy japán selyemmel pó-
tolhatjuk. 

Ha a ruhát egyszerűbb 
kivitelben — kreppből, vagy 
kazánból — készítjük el, 
ugy szebb is, célszerűbb is, 
ha a hímzéshez selyem he-
lyett gyapjúfonalat ve-
szünk. Azonkívül a bluz 
páintjait az alj kelméjéből 
szabhatjuk. így a két da-
rabnak az egybehangolása 
biztosabb. 

Ha a ruhához kazánt, 
vagy más gyapjukelmét ve-
szünk, az elől csokorra kö-
tött övet megfelelő szinü 
szalagból kell elkészíteni, 
mert a szövetből kötött cso-
kor csak akkor szép, ha az 
anyag egész finom, puha és 
simulékony. 
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Az Erzsébet 

S ó s f i i r d ő b e n 
Szombat délutántól 

Telefon: József 38175 hétfődéiig 
Szombat délutántól __ p ^ j j g Q 

DlVflfpO/Tfl 
„Kunhegyes 20." Crepe de 

chine-ből a gépplisszé nyomát 
nagyon nehéz eltávolítani. Pró-
báljon kis darabkát szappan-
pehely-habban kimosni, félned-
vesen visszáján kivasalni s ha 
a próba sikerül, az egészet igy 
kezelheti. Ha a crepe de chine 
nem elég finom ahhoz, hogy a 
mosást b i r ja , vagy a mosás sem 
használ, akkor nem marad 
más há t ra , mint a berakás 
nyomán hajszálfinoman besze-
gőzni az anyagot. Ez most na-
gyon divatos és elegáns. 

festőintézet vállalja a szin haj-
szálnyira hasonló árnyala tára 
való festést, mer t két különböző 
tónusu sötét anyagot nem lehet 
egybedolgozni. 

E. Klára. Fekete köpenyhez a 
szürke, vagy drapp cipő egy-
aránt elegáns. Ha a kalap nem 
fekete, az is olyan szinü legyen, 
mint a cipő. Fekete kivágott 
cipőt is viselhet a köpenyhez, 
szürke — vagy testszinü haris-
nyával. Az előbbi középkorú — 
az utóbbi fiatal hölgyeknek 

való. Fekete glaszékesztyü is 
jó, de a világos mosóbőrkesztyü 
sokkal elegánsabb. 

Gusztiku. Világos bluz és só-
iét szoknya csak abban az 
esetben elegáns, ha a szoknya 
szinében tartott felöltője van, 
melynek bélése viszont harmó-
niái a bluz színével, vagy pedig 
ha a világos bluz olyan szinü 
sötét anyaggal van díszítve, 
mint amilyen a szoknya. Szó-
val, ha valamilyen módon 
komplé-szerüséget tud elérni. 

B.-né Julia. 1. Elismerő sza-
vait köszönjük s végtelenül örü-
lünk, hogy a tanácsunk szerint 
elkészített r u h á k olyan jól si-
kerültek. Mostani kérdésére is 
készséggel válaszolunk. Hogy 
milyen színházi ruhát cs inál tas- ' 
son, az attól függ, hogy milyen 
helyre fog menni az Operában. 
Az első sorokba vagy páholyba 
esti vagy táncruhában mehet. 
Kevésbé előkelő helyre finom, 
diszkrét, hosszuujju délutáni 
ruha felel meg, selyemből, crepe 
de chine-ből, vagy georgette-
ból. A ruha inkább közép vagy 
sötét szinü legyen, mint nagyon 
világos. 2. Fréz szalonhoz 
aranybarna , esetleg finom zöld 
fal volna szép. 

Veronka. Amig nincs hideg, 
ne viseljen bundát, mer t cél-
szerűtlen és nem elegáns. Kö-
penyét viselheti késő ősszel, ha 
világos is, mer t az idén egész 
télen fognak világos köpenyeket 
hordani . Tétessen rá prémgal-
lért, amely inkább finom le-
gyen, mint túlságosan nagy. 
Kézelő nem okvetlen muszáj . 

G. Kálmánné. Világosabb és 
sötétebb kék crepe de chine-jét 
bátran egybedolgoztathatja, mert 
a kombinált ruhák még mindig 
nagyon divatosak. De ha job-
ban szereti az egyszínű ruhá t , 
festesse hozzá a világos kelmét 
a sötéthez. Ezt azonban csak 
abban az esetben tegye, ha a Nagyon elegáns délutáni kompié 
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Másként a szoknya-bluz nem 
délutáni viselet. 

Ügyvédné, Barcs. 1. Most ál-
talában a kis nyakkivágásu ru-
hákat viselik, különösen, ha 
egyszerűbb ruhákról van szó. 
Molett hölgyeknek legelőnyösebb 
a keskeny hegyes kivágás. So-
vány, hosszunyaku hölgyek szé-
les, ovális kivágást válasszanak. 
Szögletes nyakkivágást ritkábban 
látni, bár a nyáron előkelő sza-
lonok meglehetősen forszírozták. 
Akinek különösen jól illik, most 
is viselheti. 

Váliné. Nagykockás kelmét 
csak akkor vegyen, ha nagyon 
karcsú. Ellenkező esetben a 
csikóst jobban a jánl juk, ele leg-
jobbnak találnánk az önmagá-
ban diszkréten mintázott, vagy 
sima kelmét. Ez utóbbinak nem-
csak az az előnye, hogy a leg-
elegánsabb és mindenkinek jól 
illik, hanem az is, hogy alig 
van kitéve a divat változásai-
nak. 

R. Lulu. A teljesen karima 
nélküli, vágott szélű sisak-
kalapokat csak fiatal és nagyon 
csinos hölgyeknek a ján l juk . Na-
gyon exponált divat s akinek 
nem illik jól, nevetségesen néz 
ki benne. 

W. Gizella. Mi a tarka se-
lyemmel hímzett fehérneműnek 
rem vagyunk barátai , akármi-
lyen finomak és drágák, vala-
hogy közönségesen hatnak. Test-
szinü kombinéját himeztesse te-
hát ugyanolyan szinü mosóse-
lyemmel. Ugyanez áll a hal-
ványkék, zöld és lila darabokra 
is. Mindet ugyanolyan szinü se-
lyemmel kell himeztetni, mint 
amilyen a kelme. A csipke in-
kább keskeny, de finom legyen. 
A széles, olcsó csipke nagyon 
közönséges. 

Trls. Az antik fonást imitáló, 
vastag réz-nyakláncokat a nyá-
ron a legelegánsabb tengerparti 
fürdőhelyeken s Párisban visel-
ték. Most hozzánk is elkerültek. 
Elég jól halnak s a hamis ék-

szerek nagy divat jának idején 
nem is feltűnőek, de a világos 
ruhákat s a nyak bőrét annyira 
piszkolják, hogy a legtöbb hölgy 
párszori használat után félre-
teszi. 

Tanárnő. Finom, de divatját-
mult, egyenes szabású, fekete 
posztófelöltőjét könnyen moder-
nizálhat ja a következő módon: 
Mindenekelőtt vágjon le a hosz-
szából, aztán a zárulását — ha 
lehet — csinálja rézsútosra. 
Vegyen reá nem túlságosan 
széles perzsa-gallért s elől a 
zárulás mentén, a köpeny tel-
jes hosszában tegyen rá kes-
keny perzsa-szegélyt. Ha mód-
jában van, vegyen perzsa kéz-
előket is, de ha igy többe 
jönne, mint amennyit a kö-
penyre szánt, a kézelő el is 
maradha t . Inkább kevés, de 
linóm prémet vegyen. 

Táncolnak 
a babák is 
— Korunk 'legjellemzőbb szen-

vedélye a tánc, amelynek külö-
nös jelentőséget ad az, hogy ha 
túlzásba nem viszik, ugy testet 
fejlesztő tornának is számit 
Éppen ezért ma már egészen 
kis gyermekek is táncolnak. 
Adorjánné balett-torna iskolájá-
ban (Erzsébet-körűt 26.) már a 
kora délutáni órákban egy 
egész csomó kis gyermek gya-
korol és olyan ügyesek, hog> 
sok felnőtt is megirigyelheti 
őket. Egyébként ebben az év-
ben simábbak és nyugodtabbak 
lettek a táncok, amiben nag> 
érdeme van Mérő József tánc-
mesternek (Erzsébet-körut 44. 
sz.), aki a modern táncokat 
amelyeket Pesten szélsőségesen 
kiforgatnak eleganciájukból, 
eredeti, sima formájukban tán-
coltatja és taní t ja . Mérő egyéb-
ként a Britannia táncos teáinak 
is rendezője s ezenfelül „Men-
sendiek" hölgykurzust és a 

gyermekeknek u j játékos tornát 
is tart 

Kit lát vendégül 
a Színházi Élet 

az István király-
szállóban 

Ezen a héten Mezey Rózsa, 
Cegléd, Gr. Károlyi-utca 5. elő-
fizetőnket invitáljuk három nap-
ra Budapestre és felkér jük, hogy 
érkezésének pontos idejéről az 
István király-szállót (VI., Pod-
aniczky-u. 8.) legalább 8 nap-
pal előbb értesíteni szivesked-
jenek. 

A szájüreg és fogak tisztán-
tartása — fél egészség. Ha a 
Baeder-féle Ouenall szájvizet és 
fogkrémet naponta rendesen 
használja, mentesül a fogfájás-
tól és a gyomorbajt is megelőz-
heti. 

Érdekes, hogy hölgyeink, akik 
egyrészt olyan fogékonyak min-
den divatváltozás iránt , más te-
kintetben milyen konzervatív 
hajlandóságot tudnak tanúsí-
tani. A „CREME SIMON" év-
tizedek óta tartó és megérde-
melt, változatlan népszerűsége 
bizonyítja legjobban ezt az alap-
igazságot. 

Legjobb vásznak, sifonok, batistok, 
ágynemüek, damastáruk 

l e g o l c s ó b b a n 
Triznyai, Szabó, Török cégnél 

B u d a p e s t , 
IV., Petőfi Sándor-utca (volt Koronaherceg-u.) 3 
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Ann . . Szepessu Ltma 
Lucy Moore Székein Lujza 
Steve Crandall Kiss Ferenc 
Doiph Hérczy Ernő 
Mike Gaál Dezső 
Jim Edwards Lengyel Vilmos 
I>an Mac Corn Hegedús Gyula 
Benny Fenyő Aladár 
Larry Nagy Jenő 

. . Vendre y Ferenc 

Nick Verdis Sarkadi Aladár 
Roy Lane Kabos Gyula 
Lil Rice Turchányi Olga 
Katie Somoss hrzsi 
Joe Radő Sándor 
Mazie Smith Fejes Teri 
Ruby Hollós Juci 
Pear l Tassy Mária 
Grace Hc.rvdlhy Elvira 

Porky . . . . 
Történik a newyorki Paradise-kabaré müvészszobájában. 

A szin a newyorki Paradise-kabaré mü-
vészszobáját ábrázolja. Kisebb rangú, 
kisebb igényű kabaré ez, egy világváros 
afféle körúti mulatóhelye, amely a fenn-
álló szesztilalom ellenére is palifogásra 
van berendezkedve. Ütött-kopott kis te-
rem. Baloldalt lépcsős feljárás, a lépcső 
alatt nehéz tölgy faajtó kukucskáló nyi-
tással. (Nálunk a vasajtót jobban értik.) 
A fenéken kettős ajtó vezet egy egyelőre 
lezárt szeuaréba. Jobbról folyosóra nyilik 
egy ajtó. Ugyancsak jobbról nyilik a di-
rektor irodájának az ajtaja. A bútorzatot 
néhány kopott vörös széken kivül zon-
gora, rulett-automata és fali telefon adja. 
Mikor a függöny felmegy, a társulat tagjai 
próbálnak. A próbát Nick vezeti, a kabaré 
igazgatója. Ez egy görög eredetű ember, 
könyörtelen és ravasz üzlet-fickó. Lil, a 
kabaré elöregedett primadonnája, akinek 
elhízott vonásain még fel lehet fedezni 
egy hajdani szépség halovány nyomait, 
kisegít a próbán : a zongoránál ül és 
unottan játszik. Olykor lehúzza a félcipő-
jét és dagadt, fájós lábát nyomkodja. 
Hoy. a társulat bonvivánja. Egyszersmind 
rendező is. Kabát nélkül dolgozik, ing-
ujja fel van gyűrve. Éppen egy táncfigurát 

mutat a mögötte katonai sorbnn felállított 
öt kóristalánynak. Ezek részint utcai ru-
hában vannak részint pedig ruhájukat 
kímélendők keshedt munkaruhákat vettek 
fel. Akik utcai ruhájukban próbálnak, 
azok biztonsági lükkel feltüzködték a 
szoknyájukat, hogy lábszáruk a lánc szá-
mára szabadon maradjon. Székeken és a 
falbavert szegeket különböző ruhadara-
bok, felöltők, kalapok lógnak. Az egyik 
sarokban egy színes lámpákból kombinált 
favázra szerelt tűzijáték-szerkezet áll, 
azért most bejön Joe, az olasz pincér és 

kiviszi a színpad felé. 

NICK (nézi a táncot): Egyenesen áll-
jalok, mi ez ? Ez egy sor ? Áll j otl bel-
jebb, nincs szemed ? Te, le ! Nem tudsz 
igazodni ? Mosolyogjatok, hányszor mond-

Kuliura 
nanqsie* zonqora A 

terem.. 
BUÖAPEST 

K A l v i n t ë u 7 S I 

Uj rendszeri! Hajszálak, szemölcsök, anyajegyek vég-
leges eltávolítása villannyal (láncos, mitesseres, pat-
tanásos, szeplős, szőrös arc kikezelése Hámlasztó és 
arctisztitókurák otthonra is. „Arany" szépitőszerek 
diserét szétküldése. — Olcsó bérletrendszer — Ingyen 

tanácsadás. — Kérjen prospektust. 
g a r a n t á l t e r e d m é n n y e l ; ; Mindennemű szépséghibájától fájdalomnélkül megszabadítom! 

Váradyné Pataky Aranka kozmetikai Intézetében 
Budapest, VU., Eresébet körút 8, I. em. (Ncwyork palotával szemben) Telefon J . 486—8 ( 
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jam I (A sor kiegyenesedik, Joe bejön és 
kiviszi a reflektort). 

ROY: Mélyebben azl a figurát, le off a 
szélén ! 

NICK : Mosolyogni ! (Hirtelen.) Na hát 
ez nem megy, ez igy rossz. Álljatok meg. 
Te nem tudsz figyelni arra, amit csinálsz? 
(Pearlnek mondta). 

PEARL (mialatt az egész sor lihegve 
megáll): Pukkad j meg. Félhangon). 

ROY (Peardhöz) : A kilépést megint el-
hibáztad, fiam. 

NICK : Az Isten áldjon meg benneteket, 
hát nem tudtok figyelni. Még egyszer on-
nan, h o g y . . . (Dúdolja a melódia utolsó-
előtti sorát). 

LIL : Honnan, kérem ? 
NICK : Süket vagy ? (Még egyszer du 

dolja.) Na hát. (A lányok újra kezdik. 
Közben a szinpad felől egy egészen más 
melódiát játszik a zenekar. A folyosó fe-
lől idelátszik a színpadi produkció szines 
lámpáinak változó fénye. Megjegyzendő 
itt, hogy az egész felvonás folyamán, sőt 
az egész darab folyamán állandóan ide-
szűrődik a szinpad zenéje. Ezt a rendező 
osztja be ugy, hogy az itt folyó akció ne 
zavartassék.) Nem jó, mondom, hogy nem 
jó. És már azt is századszor mondtam, 
hogy ne csak a lábatokkal táncoljatok. 
Mosolyogni, mindig .mosolyogni ! A foga-
tokat mutassátok 1 Tegnap néztelek benne-
teket hátulról. Na, mondhatom. Rémes. 
(Pearl és Ruby suttogni kezdenek.) Ide-
figyeljetek, mikor én beszélek, micsoda 
neveletlenség ez! (Azok ijedten abbahagy-

Egy bunda 
soh évig tart, 
ha igazán megbízható cégnél szerzi be. 

Ne döntsön, mig nem 
látta modelljeinket : 
szebbnél-szebb vál-
tozatait az elegáns 

Rákóczi-ut 72 

ják.) Na hát. Mindig mosolyogni. Olyan 
nehéz az ? (Mutatja, hogyan kell). 

ROY : Na most már értitek, remélem. 
MAZIE : Persze, hogy értjük, nem nagy 

dolog. 
NICK : Tegnap este egy ur odajött hoz-

zám és azl mondja : hallja, öregem a 
maga plakátján az áll, hogy „Newyork 
legjobb kabaréja". Kár, hogy ezt csak a 
plakáton látni, a szinpadon nem. Azzal 
elment. Ilyeneket kell nekem nyelni miat-
tatok. 

LIL • Ó Istenein, ezek a nagy műértők ! 
RUBY : Lesajnálni, az a legkönnyebb. 
NICK : Csakhogy annak az urnák igaza 

volt. Hiszen én magam nem tudlak nézni 
benneteket, pedig én nem fizetek belépti-
dijat. Mit szóljon, aki fizet ? Ez a revii 
nem is jó. A ruhák nem jók. Kevés a mez-
telenség. Majd egy kicsit le foglak vet-
kőztetni benneteket, az talán segít. 

ROY : Dehogy nem jó, direktor ur. Na-
gyon jó. Nem az a baj. Az a baj, hogy a 
publikum elszokott a lokáltól. Vattázni 
kellene, hogy elvigyék a jó hirét. 

NICK : Mi ? 
ROY: Persze. És a díszletekbe is job-

ban bele kellett volna feküdni. Ha az 
én véleményemet kérdezi, direktor ur . . . 

NICK : Csakhogy én nem kérdezem a 
le véleményedet. Én senkinek a vélemé-
nyé! nem kérdezem. 

ROY : Kérem. Ha nem kell a jó tanács, 
csak fizessen rá, direktor ur. 

RUBY : Különben is ne minket tessék 
macerálni, direktor ur, hanem azl, aki 
a zavart csinálja. 

PEARL: Igen. 
GRACE : Nagyon helyes. Nem mink va-

gyunk a főhibásak. 
ANN : Tessék rámászni arra, aki nem 

jár próbára rendesen. 
MAZIE : És akkor mink kapunk ki (Ezt 

mind egyszerre). 
ROY (halkan csendesíti őket): Nem 

kell árulkodni. 
RUBY (fellázad): Hál igaz is. Hogy 

próbáljuk rendesen a láncol, ha Lucy 
kisasszonynak nem méltózlatik elfáradni 
a próbára ? 

ROY (halkan): Fogd be a szád. 
RUBY : Mit gondol ő, kicsoda ő ? Mi-

csoda eljárás itt váratni bennünket ? 
ROY: Kérem, direktor ur, Lucy bizo-

nyosan nem tudta, hogy ma próba van. 
RUBY : Szépen nem tudla, ott voltam 

mellette tegnap este, mikor velem egviill 
nézte a fekete táblát. 

ROY : Ugyan ne jár jon a szád, hiszen 
sokkal hamarabb elment, mint le. 

GRACE! : Nem igaz. mert lálla a láblát, 
én is ott voltam. 

ANN : És az öltözőben is hallotta, mi-
kor beszéltünk róla. 
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GRACE : Ugyan. Kár beszélni róla. 
Persze, hogy tudta. 

MAZIE : Nem szégyellitek magatokat , 
árulkodni ? És nem is igaz, mert igenis 
nem tudta, hogy próba van. 

GRACE : De tudta. 
MAZIE: Igenis, nem tudta és m a j d be-

fogom a szádat, ha sokat beszélsz., 
LIL: A j j a j j a j j a j j . . . nem szégyelitek 

magatokat , mindig a más dolgával tö-
rődtök, inkább a magatok dolgán j á rna 
az eszetek. 

ROY : Ugy-e ? Na ugy-e ? 
LIL : Mikor én olyen fiatal kórus-

macska voltam, mint tik, nem azt figyel-
tem, hogy kii van az öltözőben, ki nincs, 
hanem éjjel-nappal csak azon törtem a 
fejem, hogy jussak ki a kórusból. Persze 
az én időmben még volt ambició. Tik csak 
intrikálni tudtok. Lesz próba, vagy nem 
lesz ? Mert én nein iilök ilt nektek órák 
hosszat a zongoránál. Én nem karmester-
nek szerződtem ide, csak a dirinek le-
szeni meg szívességből, érdekes. És ők 
ilten csevegnek próba helyeit, érdekes. 

RUBY : Annyira azért nem híztál el, 
hogy ne tudnál beszélni. 

LIL (felpattan)} Akarsz egyet arra a 
iioldogtálan képedre, édesem ? 

NICK : Na mi az, mi az, csend legyen. 
Ülnek teljesen igaza van. A mai lányok-
ról jobb nem is beszélni. Ambició ? (Le-
gyint.) Na gyerünk, kezdjétek el élűi-
ről. Ha most .még egyszer végigcsináljá-
tok az egészet, akkor jól fog menni. 

GRACE: Ja j , még egyszer? Én olyan 
fá rad t vagyok. 

NICK: Fárad t vagy, ó Istenem. Talán 
vattába pakol ja lak benneteket? 

ROY: De kérem, fá rad tak is lehetnek... 
NICK: Ne j á r j on annyit a szád, ki ve-

zeti a színházat, te vagy én? 
ROY: Kérem, ezek a lányok félkilenc 

óta folyton próbálnak, mindennek van 
határa . 

RUBY: És addig nem ugrálhatunk itt, 
mig Lucynak méltóztatik megérkezni. 

ANN: Ugy van. 
PEARL: Ki b i r ja ez tüdővel? 
GRACE: És még az előadás is? Azl már 

nem. Tessék rámászni Lucyra egy kicsit. 
NICK: Ne dumál j annyit , tiain, nem fo-

gom az egyik tagtól kérdezni, hogy mii 
csináljak a másik taggal. 

ROY: Kérem, direktor ur, ne tessék el-
felejteni, hogy Lucy még nem régen van 
a pályán . . . 

NICK (közbevág):... és nem soká lesz 
ra j ta . Ahogy bejön, azonnal ki fogom 

Krém és Puder 
a szépség titka 

Kitűnő illatú 
Leheletszerűen ßnoiu 

Tökélete.sen fed 

Vezérképviselet ; Budapest, V., Ná<lor-u. 3U, 
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innen dobni. (Joe belépett és eijy snap-
szot hozott Nieknek, Nick inni készül. 
Ekkor Lil a zongoránál viccesen célozva 
játszani és énekelni kezdi: „Add ide, add 
ide, add, add, add, node add, add add..." 
Nick ránéz, megérti, aztán naggnehezen 
odaszól Joenak.) Oda is egyet. (Iszik. A 
lángok látván, hogy Nick csakugyan nem 
ragaszkodik a próba folytatásához, elosz-
lanak a teremben, körmüket csiszolják, 
rúzsoznak, cigarettára gyújtanak. Joe el.) 

ROY: Nézze, direktor ur, nem azért 
mondom, de ez a Lucy igazán nagyon 
nagyon lelkiismeretes lány. Először is 
nagyon mulat a színpadon. Másodszor pe-

dig rendesen jár próbára. Nagy paliság 
volna kitenni a szűrét, komolyan. Olyan 
sok zseni van itt szerződve? 

NICK: Nézd, fiam, mit dolgozol ugy? 
Az én pénzemért te ne neki dolgozzál. Az 
én pénzemért te nekem dolgozzál. 

ROY: Talán t'ul vagyok fizetve? Érdekes. 
NICK: Már megint nem férsz a bő-

rödbe? 
ROY: Hát igaz is. Hol talál még egy 

őrültet, aki ennyi gázsiéit ugyanezt meg-
csinálja magának? 

ROBY: A kis Reinhardt. 
ROY: Én nem szeretek magamról sokat 

beszélni, de ha már erről van szó, hát 

Masszírozás — mennyire kipróbált eszköz 
ez, a testnek fiatallá egészségessé és karcsiüvá 
tételére. 

Tudja-e ön azt is, hogy az ügyes masszőr 
milyen elvek alapján dolgozik ? 

Dögönyöz és kezével folytonosan légüres 
teret teremt a börön, úgynevezett szivó és 
nyomóhatást, amely a vérkeringést növeli. 

Az emberi kéá azonban sokkalta szabály-
talanabb formájú, semhogy a bór minden 
egyes részére egyenletesen tudna hatni. 

A kaucsukból való „Punkt-Rol ler" henger-
alaku felületével mindezt sokkal jobban végzi. 

Keresztben elhelyezett szivókelyhecskéi 
egyenletesen hatolnak be a bőrfelület minden 
pontjában, a vért a felületre szívják és igy 
az egész hajszálfinomságu érhálózat kerin-
gését élénk mozgásba hozzák. 

A „Punkt-Roller" mindenütt helyenként 
használandó és miután sokkal crősebben hat 
mint a kézimasszázs, öt vagy tiz perces napi 
használata sokkal jobb eredményeket idéz elő. 

Azzal a ténnyel, hogy mindenki önmaga 
használhatja, 'megtakaríthatja a masszőr költ-
ségeit és használatát függetleníti a masszőr 
időbeosztásától. 

Elzsirosodás, reumatizmus, köszvény, cu-
korbetegség. véredény-elmeszesedés. mind 

anyagcsere-betegségek és a lassú vérkeringés 
következtében állnak elő. 

Csak élénk vérkeringés képes arra, hogy a 
lerakodásokat, betegségcsirákat, salakút, mér-
get, urin-savakat és a felesleges zsírt a test-
ből kiválassza. 

Mindenki tudhatja tehát, hogy ezektől a 
betegségektől hogy védheti magát. 

Naponta liz percnyi masszázs a „Punkt-
Roller"-rel ! 

Szerezze be a készüléket azonnal és ügyel-
jen a „Punkt Roller" névre, továbbá a véd-
jegyre: „Pont a homlokon" miután hamisít-
ványok vannak forgalomba. Szabadalmazva a 
legtöbb államban. 

A Punkt-Roller ára Magyarországon: Punkt-
Roller 20 — pengő, kettős Punkt-RoUer 28 — 
pengő. Kettős Punkt-Roller kicserélhető szivó-
kelyhecskékkel 39.— pengő. Arc Punkt-Roller 
11.— pengő. 

Punkt-Roller ára Románia részére 825.— lei 
és 1.000 lei (erősebb hatású.) 

Punkt-Roller minden szakmabeli üzletben 
kapható. Magyarországi vezérképviselet : 

Verő Béla. Budapest, IV., Váci-utca 42. 
Szűcs Béla, Budapest, V., Vilmos császár-ut 78. 

Romániai vezérképviselet: Klafft & Ilerberth, 
Brassó. (Rrasov). 
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nemcsak ez a tánctanitás, meg rendezés, 
meg micsoda, hanem . . . elvégre, édes Is-
tenem, én egyéniség is vagyok, vagy mi 
a fene. 

MAZ1E: Ajjé. 
ROY: És nemcsak egyéniség, hanem 

azon fe lü l . . . 
MAZIE: Szerénységem fog meghalni. 
GRACE: Hagyjad: most hitlak európai 

körútra a bolhaszinházzal. 
ROY (nem hagyja magát): Hanem azon-

felül . . . ' 
NICK: Hanem azonfelül egy nagy hülye 

vagy, édesem. 
ROY: Na, a lokálban még akárkivel 

cserélhetnék intelligenciát, senkise járna 
rosszul. Csak nem beszélek. Én nem va-
gyok az az ember, én csak nem szeretek 
magamról beszélni. (Katie, trafikoslány, 
belép.) 

NICK: Azt nem csodálom, az nem va-
lami nagy gusztus lehet magadról beszélni. 

KATIE: Direktor ur, kérem . . . 
NICK: Mit akarsz, mit zavarsz, nem 

látod, hogy el vagyok foglalva? 
RUBY: Fontos tárgyalása van. 
NICK (a tiszteletlen vicc miatt szigo-

rúan ráordít egy egészen más lányra, aki 
nem is szólt): Mit jár a szád? (Katiehez.) 
Még mindig itt vagy? 

KATIE: Kérem, direktor ur, Crandall 
urat keresik . . . 

NICK (azonnal megváltozik): Micsoda? 
Ki keresi Crandall urat? Crandall ur most 
nincs itt. Ki az? 

KATIE: Azok az urak, akik tegnap is itt 
voltak. 

NICK: Jól van, megyek. Mondd meg 
nekik, hogy azonnal. (Katie el.) A hölgyek 
lesznek szívesek itt maradni, a próbának 
még nincs vége, nehogy nekem ellógja-
tok, mert nagyon goromba leszek. (El. A 
lányok felháborodott lármában törnek ki. 
ahogy kilép, Ruby szamárfület mutat 
utána.) 

ANN: Már ideje. Éppen eleget rontotta 
itt a levegőt. 

GRACE: Uzsorás. 
MAZIE: Jaj , csakhogy kiment. 
PEARL: Én nem értem, ez nem fárad 

el soha? 
ROY (felhúzza a kabátját): A fene 

üssön beléd. 
GRACE: Én többet nem próbálok az 

Istennek se. 
ANN: Nézd, fiam, lui muszáj, úgyis 

fogsz próbálni, hát mit dumálsz annyit. 
RUBY: Én egy szép napon ugy elme-

gyek ebből a piszok lokálból, hogy csak 
ugy ropog. 

ANN: És minden este cehhelni a palik-
kal, rémes. 

PEARL: Nincs szebb a művészeinél, az 
piár igaz, 

L1L: Óriási, hiszen ez beszélni is tud. 
PEARL: Mi? 
LIL: Mióta itt vagy, most hallom elő-

ször a hangodat, fiam. Mindig azt hittem, 
hogy süketnéma vagy, csak tilkolod. 

PEARL Voltam én már másutt is szer-
ződésben. Nem érdekelnek engem ezek 
a dolgok. Nem szeretem a sok dumát. 

GRACE: Hát mi lesz azzal az itallal? 
PEARL: Nem lesz baj. ha ide rendelünk 

valamit? 
ANN: Na hallod, a pincérnek csak sza-

bad bejönni. 

Ne járj 
ferde cipősarkon! 

Nem a cipő, a helytelen járás az oka 
annak, ha a cipősarok elferdül. A csám-
pás cipősarok nemcsak hogy csúnya, de 
hátrányosan befolyásolja a járás köny-
nyed rugalmasságát is, mert a testsúly 
helytelenül a láb külső boltozatára ne-
hezedik, minek következtében a boka-
szalagok meglazulnak, a boka gyengül 
és megdagad. 

Helyesen jár az, aki Dr. Scholl sarok-
egyeuesitő-betétjén jár. 

Kérje mindenütt! 
P Á K J A 3 P E H I G Ő . 

A londoni Dr. Scholl Company gyárt: 
tyukszemirtót, lyukszemtapaszt, fagy-
balzsamot, lábizzadás elleni szereket, 
fürdősót és a világon a legelterjedtebb 
lúdtalpbetéteket. 

K Á R M Á N n \ I t r i L 
Budapest, IV7., Veres Pálné-utca 7. Szám, 

Tel, J. 451—75. 
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GRACE: Nem. Felfünő. Jobl> lesz. lia 
átmegyünk a bárba. 

RUBY: Várjatok egy pillanatig. (Pearl-
hoz.) Úgyis te fizetnéd az italomat, meg-
próbálom, hátha meg tudom spórolni ne-
ked a költséget. Egy dollárt rászánok. 
(Bedob egy dollárt a rulett-masinába, 
meghúzza a fogantyút, dühös.) A nya-
valya törje ki, megint szerelmes belém a 
tűzoltó. 

MAZIE: Jaj , nekem telefonálni kell. (A 
két lány el.) 

LIL: Hol a pokolban marad az a Joe 
az. italommal? (Felvesz egy illusztrált 
lapot.) Ha az ideálod még egyszer elma-
rad a próbáról, hát fiatal a szerződés, 
azl mondhatom. 

ROY: Biztosan valami igen komoly oka 
volt, ha nem jölt el. Nézd, ne okoskodj, 
ne intrikálj ellene a direktornál. Szegény-
nek nagyon kell a gázsi. Anyja meg nő-
vére van neki Tretonban. 

LIL: Ugyan, fiam, nekem adsz be ilyen 
regényeket? Hát van olyan macska a vi-
lágon, akinek nincs szegény beteg édes-
anyja, meg liszlességes nővére, akii ta-
níttat? 

ROY: De a Lucy családját véletlenül is-
merem. • 

MAZIE: Én néha megyek flangálni Lu-
cy val és én is mondhatom, hogy nagyon 
derék, jó lány. 

ROY: És milyen tehetségest Mihelyt 
kész leszünk a számmal, nekivágunk a 
dolognak. Az egész brancs hanyatt fog 
esni. Szenzáció lesz. Csak Lucynak el 
kell készülni. 

LIL: Lucynak? És neked nem? 
ROY: Nekem? Már engedj meg. Csak 

nem fogom magyarázni, hogy ki vagyok9 

Ilyen könnyen 
és gyorsan ol- • 

dódnak 
a valódi 

A s p i r i n -
table i iák 

egy pohár vizben. A szer bevé-
telének ez a módja különösen 
biztosítja annak közismert kiváló 
hatását. Csak valódi Aspirin-
tablettákat vegyen, az eredeti 
Bayer - csomagolásban, a 
zöld szalaggal) 

Ilát ez az én helyem? Idevaló vagyok én? 
MAZIE fa telefonnál): H a l l ó . . . Penn-

sylvania 5000. (Joe itallal belép. Lil hamar 
eldobja a cigarettáját, rátapos és mohón 
várja az italt.) 

JOE: Nem találtam a főpincért és a 
kulcsok nála vannak, ezért tartott ilyen 
soká. 

LIL: Nem baj, fiam. Ennek nem árt, ha 
áll egy kicsit. Hiszen ma délután gyártot-
tátok abból, amit tegnap hoztak a csem-
pészek. 

JOE: Nem, kérem, ez még a mult heti-
ből van. 

MAZIE: Halló, kérem Pennsylvania 
5000. (Joe el.) Dehogy nem jelentkezik, 
drágám, csak jól oda kell neki csengetni. 
(A szék karfáján ül, lába az ülésen.) Fel 
kéne robbantani ezt az egész telefónt, én 
mondom. , 

LIL (kinálva): Akarsz egy kortyot.' 
(Boghoz.) 

BOY-: Hagyj békét, tudod, hogy nem 
iszok. 

LIL: Mondjad, te egyéniség, mire vagy 
le olyan büszke, mi? Volt valaha valami 
nagy sikered? Léptél már fel elsőrangú 
helyen'' 

ROY: Csak ne beszélj annyit a száddal. 
Te éppen olyan jól tudod, mint én, hogy 
táncban egyszerűen utólérhetetlen vagyok. 
Vagy tudsz nálam különbet? Na ugye. Ez 
a disznó görög, ez folyton huz engem, 
hogy Jack Donahue igy, meg ugy. Hát 
tud az valamit, amit és nein tudok? És 
azt az olló-lépést nem én csináltam előbb, 
ő csak tőlem lopta, nem? Csakhogy neki 
szerencséje van. Hát majd lesz nekem is 
En Indok várni 

MAZIE: Pennsylvania 5000. 
ROY: Mikor két éve vidéken voltam tur-

nézni, Keesportban bejött hozzám előadás 
alatt a direktor és kijelentette, hogy ezt 
az ő színházában még nem látta senkitől. 
Pedig egy héttel azelőtt egy elsőrangú 
operett-társulat vendégszerepelt ugyanab-
ban a színházban. Na hát. És ha most 
I.ucyval kész lesz a szám, hát majd egy-
szer csak nagyot fogtok bámulni, mikor 
attrakció leszek és a képünk a címlapon 
fog jönni. 

MAZIE: Pennsylvania — nagyszálloda? 
Kérem szépen, Tellezar úrral szeretnék 
beszélni. Nem, kérem;* Tellezar . . . Tessék ? 

LIL: Hogy képzeled azt, hogy megkere-
sik neked. Hiszen nem ott lakik, azt 
mondtad. 

MAZIE (mérgesen a telefonba): Ugyan, 
kérem! (Lecsapja. Lucy belép a fenékaj-
tón. Olcsó kis ruhája van, de nagyon csi-
nos. Liheg.) 

LIL: Végre. 
MAZIE: Hol voltál, az Istenéit? 
ROY: Nem értelek, igazán. 
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LUCY: A direktor mérges? 
LIL: Nem, fiam, nem mérges senki. 

Csak éppen kíváncsiak vagyunk. 
ROY: Az elején bizony mérges veil, de 

aztán kibeszéltem belőle. Hol voltál, a jó 
Islen áldjon meg? 

LUCY: Én nem tehetek róla, ez a Cran-
dall megígérte, hogy vigyázni fog, hogy 
el ne késsem. 

LIL: Ja ugy. 
MAZIE: Vele voltál? 
LUCY: Miért? Van abban valami? 
MAZIE: Dehogy van, nem azért mon-

dom. 
ROY (virágot lát Lucynál): Ezt is Cran-

dall úrtól kaptad? 
MAZIE: Mert, ha vele voltál, akkor ne 

törődj semmivel, a direktor nem fog szólni 
egy árva mukkot se. 

LUCY: Én igazán nem szándékosan kés-
tem el . . . de olyan szép volt az egész . . . 
a zene olyan szépen játszott . . . 

ROY: Miféle zene? 
LUCY: Az étteremben, ahol voltunk . . . 

és csupa olyanokat játszott, amiket én sze-
retek, mert Crandall mindet rendelte ne-
kem a zenekartól . . . és olyan szép volt, 
mintha csak álmodtam v o l n a . . . olyan 
finom hely a z . . . és nem gondoltam az 
időre . . . és elkéstem . . . 

LIL: Alom, persze. De rémes felébredni. 
Megéri? 

LUCY: Igazán, egész véletlenül történt. 
Roy, hoztam neked szivargyüriiket. (Át-
adja, Roy habozva veszi el és hozzácsa-
tolja egy nagy csomóhoz, amit gumival 
összekötve hord a zsebében.) 

MAZIE (a telefonra néz): Most mondott 
nekem a központ valami gorombaságot, 
vagy nem mondott? (Szeretne egy kis ve-
szekedést.) 

LUCY: Mikor ez a Crandall meghívott 
vacsorázni, én mondtam neki, hogy esti 
próbám van és ő megígérte, hogy nem 
fogok elkésni. 

ROY: És hol van a szép ember? 
LUCY (hangjában bűnbánattal): Kint el-

helyezi az autót. 
ROY: Azt hiszem, itt az ideje, Lucy, 

hogy egy kis jótanáccsal szolgáljak neked, 
fiacskám: hadd ezeket a civil előkelősége-
ket, én ezeket jól ismerem, ezek csak egyet 
akarnak. 

MAZIE: Vájjon mondott ez valami go-
rombaságot? Tulhamar tettem le a kagy-
lót. 

ROY: Nagy kár volna, ha a fejedbe szál-
lana, hogy egy ilyen nimand mélyen meg-
hajlik, mikor kisegit az autóból, mintha te 
volnál a Gloria Swanson. Nem kell az 
iheneket mellre szivni, fiam. Még azt se 
tudjuk egész biztosan, hogy honnan van 
a pénze. 

LUCY: Dehogy nem tudjuk. Floridai pa-
pírokban spekulál. 

Figyelmeztetjük 
t. vevöközönségünket, hogy a közked-
velt világhírű és legelsőrangu anyagú 

és illatositásu 

Orient rózsa és 
Kárpáti ibolya 
pipere-szappanaink külső csomagolását 
és jellegzetes crepe-papirossal borított 

dobozát 

utánozzák ! 
Addig is, míg a megindított eljárás 
befejezést nyer, felhívjuk b. figyelmét 

arra, hogy csak azon szappanok a 
mi készítményeink, amelyeknek 
ugy a külső sima boritópapírosán, 
mint a belső crepe-papirossal bo-
rított dobozain a következő felírás 

van : 

Csakis a Klein-
féle 

Rose d'Orient 
illetve 

Violette 
des Carpathes 

pipereszappan 
a valódi 

Egyben közöljük, hogy a megnyilvá-
nult óhajnak eleget teendő, forgalomba 
hoztuk ismét a háború előtti időben 
rendkívül közkedveltségnek örvendett 

Orient rózsa 
arcápoló -krémet 

Kárpáti ibolya 
arcápoló-krémet és 

száraz minőségben nappali haszná-
latra és zsíros minőségben éjszakai 

használatra. 
E krémek kitűnő anyaguknál és kelle-
mes illatuknál fogva az arcbőr ápolá-
sára és szépítésére felülmúlhatatlan 

szolgálatot tesznek. 
Kapható minden szaküzletben. 

K l e i n é s F i a 
Finom pipereszappan 
é s Il latszergyár R.-T. 

kir. udv, szállító, 
József tóherceg őtensége udv. szállítója 
Budapest , Vll. , Dob-utca 11—13. 
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LIL: Na és? Akárhonnan van neki! Nem 
mindegy az, ha van neki? Akkor nem 
mindegy, ha nincs. (Ruby, Ann, Grace be-
jönnek, Lucy láttára méregbe jönnek.) 

RUBY: Na, csakhogy méltzóztattál befá-
radni. 

ANN: Van bőr az arcodon, mi? Váratni 
bennünket? , 

GRACE: Mi vagy te, mi? 
LUCY (szerényen): Én nem tehetek róla. 

(Nick belép.) 
NICK: Hát ez mi volt megint, mi? Hol 

az Isten csudájába mászkáltál megint? 
Miféle szemtelenség ez, csak ugy elmaradni 
a próbáról? Hol voltál? Különben nem is 
vagyok kíváncsi. Majd a . . . (Ebben a pil-
lanatban Steve lép be hátulról. Szép férfi, 
de ellenszenves. Szmokingban van.) 

STEVE: Adjon Isten. 
NICK (hirtelen nyájassá és előzékennyé 

változik): No nézd csak, ki van itt, Cran-
dal ur, becsületszavamra, alászolgáljá, 
hogy méltóztatik? 

STEVE: Szervusztok, lányok. (Lányok 
szervusszal felelnek.) 

STEVE: Szervusz, Lil. (Lil komikus bó-
kot vág ki.) Mondja, Nick, remélem Lucy 
nem késelt el a próbáról? 

NICK (mosolyogva): Éppen most fagga-
tom a kis bűnöst, hogy hol mászkált. . 

Â s z á j " é s g a r a t ü r e g 
f e r t ő t l e n í t é s é r e . 

A benyomuló kórokozókat a 
Panflavin-pasztillák megsemmisítik. 
Orvosi tekintélyek torokgyulla-
dás, meghűlés és a spanyolnát-
ha elleni védekezésre állandóan 
rendelik. 
A fent ábrázolt eredeti csomago-
lásban minden gyógyszertárban 
kaphatók. 

S Z Í N H Á Z I é l e t 

STEVE: Csak nem csináltam valami za-
vart? 

NICK: Egy kis zavar, semmiség, nem 
fontos az egész. 

RUBY (elkeseredve): Nem fontos. 
NICK: Tetszik valami? 
RUBY: Egy szót se szóltam. 
LUCY (a lányokhoz): Gyerekek, bizony-

isten, ne haragudjatok, nem tehettem róla 
NICK: Miféle beszéd az, az nem a ta-

gokra tartozik, majd mi ketten beszélünk 
róla és elintézzük. 

LIL: Szóval, próbálunk még, vagy nem 
próbálunk? Három órája ülök itt és ugy 
f á j a lábam, mint egy örült. 

NICK: Lucy majd külön fog próbálni 
azzal a Nijinszkyvel. 

ROY (sértve): Kérem. 
NICK: Ti többiek végeztetek. 
RUBY: Na, hál" Istennek. 
STEVE: Gyerekek, ha már ilyen szépen 

együtt vagyunk, akarok valamit mondani 
nektek, Ma este egy kis züllést csinálunk 
és szeretném, ha mind részt vennélek. 
Benne vagytok? 

MAZIE: Micsoda beszéd, persze. 
ANN: De mennyire. 
GRACE: Majd nem vagyunk benne. 
RUBY: Benne vagyok! 
STEVE (Pearlhöz): És te? 
PEARL: Nem hiszem, hogy mehetek. 
STEVE: Ugyan ne okoskodj, a legreme-

kebb gyerekek lesznek itt Chicagóból, di-
rekt terád buknak. 

NICK: Nem kell okoskodni, ő is benne 
van. 

PEABL: Igen. 
STEVE: Remek. Megkaphatom a sze-

rét, apuskám? 
NICK: Crandall ur nálam nem tud 

olyat mondani, amit nem kapna meg. 
STEVE: Hát szervusz, kicsi, köszönöm 

ezt a kedves estét. (Udvariasan kezet csó-
kol Lucynak. Roy a háta mögött kicsú-
folja, a lányok összevigyorognak, Steve 
körülpillant, nem egészen érti, mi történik 
körülötte.) 

NICK (menti a helyzetet): Na, gyerünk, 
ebből nem élünk meg. Egy-kettő, öltöz-
ködni. (A lányok indulnak a lépcső felé. 
Nick Steve felé fordul.) A két ur odakinn 
vár. 

GRACE: Jaj , de fáradt vagyok, még a 
hátam is fáj . 

RUBY: Miért nem fogsz egy gazdag palit 
magadnak, akkor nem kell próbára jönni. 

MAZIE: Téged azért esz a fene, fiam, 
mert már nem téged visz vacsorázni. 

RUBY (megáll a lépcsőn): Édesem, ve-
lem ne kezdj, mert velem aztán kihúzhatod 
a lutrit. 

MAZIE: Ha nem férsz attól a lánytól, 
hát megrúglak, édesem. 

RUBY: Na ne mondd. És ki kérdezett"? 
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LIL: Ne zenéljetek oil annyit, bérelje-
lek magatoknak egy különtermel vesze-
kedni. (Aii/i. Pearl, Grace, Lil, Ruby el.) 

STEVE: Mondja meg nekik, liogy ill 
várom őket. (Nick el.) 

MAZIE: Én nem is veszekszem. Én neki-
megyek és apró darabokra tépem. Csak 
a fogát nem bántom. Azt mind vissza-
adom a fogorvosnak. (Lucyval ő is el a 
lépcsőn.) 

ROY (Steve-re figyelve állott otl eddig): 
•lói tetszőit mulatni délután? 

STEVE (végignéz rajta, lesajnálja): Re-
mekül. Kár, hogy maga nem volt ott. 

ROY: Mondja, tiszteli Crandall ur, sze-
relnék öntől valamit kérdezni. 

STEVE: Eressze el. 
ROY: Nézze, Crandall ur, én már vol-

tam mindenféle lokálban a világon, orfe-
umban, kabaréban, bárban, mindenütt. És 
jól ismerem az életet, azt mondhatom. De 
van egy dolog, ami nem megy a fejembe. 
Miért van az, hogy ön, meg a hasonló 
vendégek sose elégszenek meg azzal a te-
méntelen sok macskával, aki az első 
füttyszóra rendelkezésükre áll, hanem 
juszt kikeresik maguknak az egyetlen 
lányi, aki tisztességes és arra vetik rá 
magukat, pedig úgyis hiába. Tessék nekem 
megmagyarázni, hogy miért van ez. 

STEVE: Tisztességes? Hát ismer maga 
a lokálokban tisztességes nőket? 

ROY: Egyet mindenesetre ismerek 
STEVE: Melyik az? 
ROY: Lucy. 
STEVE: Biztos, hogy tisztességes? 
ROY: Azért a lányért tiizbe teheli a 

kezét. 
STEVE: Ugy. És miért tisztességes, 

azért senki más nem beszélhet hozzá, 
csak maga? Hogy képzeli ezt, édesem? 
Kicsoda maga? Mit tud maga nyújtani 
egy ilyen lánynak? 

ROY: Én nagyon sokat tudok neki 
nyújtani, kedves Crandall ur. Például hat 
hónapon belül elsőrangú szerződést ludok 
neki csinálni. 

STEVE: Na, ne mondja . Hogyan? 
ROY: Nagyon egyszerűen. Csinálok vele 

egy számot. Az, kérem, egy duett lesz, 
amilyen még nem volt. Az ő szépsége és 
tánclehetsége és az én egyéniségem 
együtt . . . 

STEVE: A maga egyénisége, persze. Re-
mek ötlet. (Kineveti.) Hopp, mi jut 
eszembe, ma este kereshet nálam tiz dol-
lárt, fiam. Együtt leszek egy pár bará-
tommal. Maga bejöhet és csinálhat egy 
pár mókát, hogy jó hangulat legyen. De 
nehogy félreértsük egymást: ez nem meg-
hívás, fiacskám, nehogy aztán nekem le-
üljön és ott ragadjon. 

ROY: Kérem, kérem, régi gyerek va-
gyok én a pályán. Majd előadok egy 
pár dolgot, amit ilt még nem is ismer-

nek tőlem. (Nick belép, vele együtt Dolph, 
egy vékony fekete ember és Porky, egy 
kopasz, nyugodt, termeles férfi. Mind a 
kelten szmokingban. Roy meglátván őket. 
eltávozik a lépcső felé.) 

DOLPH: Adjon Isten. 
STEVE: Szervusztok. Nick egv kis itali. 

(Nick el.) 
DOLPH (vesézi Royt. aki most ért a ki-

járathoz): Óriási! Hát ez a nagy művész 
most ilt van? 

ROY (megáll, visszafordul): Hiába vic-
celnek az urak, tőlem még tanulhatnak 
egyet-inást. 

PORKY: Jól van, öcsém, nem akarja 
magát bántani senki. 

ROY: Kár is volna. Az urak rövid időn 
belül csodálkozni fognak, csak annyit 
mondok. És akkor majd . . . eh. (Legyint, 
elmegy, gőgös.) 

Kitűnő szer mindennemű 

GYOMORBAJOK 
megelőzésére és leküzdésére 

Késedelem nélkül, mindent el kell követni ak-
kor, amidőn valamely betegség tünetei mutat-
koznak. A bajt még csirájában kell elfojtani. 

Rátkai Márton, a kiváló 
magyar színművész kúrát 
tartott az OMA gyomor-
mésszel, ennek hatásáról 
az alábbi levélben szá-
mol be : 

„Igen tisztelt gyógysze-
rész ur ! Végtelen öröm-
mel tudatom önnel , hogy 
amióta az „OMA" gyo-
mormésszel kúrát tartok, 
gyomorfájdalmaim teljesen 
megszűntek, visszanyertem 
teljes étvágyamat, köz-
érzetem kitűnő; egyszóval teljesen rendbe 
jöttem gyomrommal. 

Hálás köszönettel vagyok igaz hive: 
Rátkai Márton" 

A legtöbb gyomorbaj, hirtelen gyomorron-
tások a túlságos gyomorsavak következménye, 
mely okozza azután a gyomorban lévő táp-
lálék erjedését. Ez savanyu felböfögést, fáj-
dalmas emésztést, rossz szájizt, álmatlanságot, 
lidércnyomást okoz, gyomorégéssel, hány-
ingerrel kapcslatban. A bántalmak megelőzé-
sére félkávéskanálnyi OMA kevés vizben 
veendő. A kellemes izü OMA azonnal kö-
zömbösíti a túltengő savakat, rögtön meg-
könnyebülést idéz elő, megakadályozza a táp-
lálékok erjedését, enyhíti a megtámadott 
gyomorfalak iri tációját. Az OMA gyomormész 
kapható minden gyógyszertárban. Hosszabb 
időre elegendő csomag ára 3 pengő. Főrak tá r : 
Hunnia gyógyszertár, Budapest, VII., Erzsé-

bet-körut 56. 
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STEVE (nevet): Egy kicsit el van kese-
redve az ipse. Jó lesz rá vigyázni, mert 
még öngyilkos lesz. 

DOLPH: A karkötő megvan. 
STEVE: Helyes, majd megnézem. 
PORKY: Hanem most azt a kis szállít-

mányt el lehetne adni ennek a . . . 
STEVE (rendre inti): Csend legyen 

(Nick belépett.) 
STEVE: Mondja, Nick, hova a fenébe 

vitték ebből a helyiségből a székeket? 
(Mind szolgálatkészen sietnek neki szé-

ket hozni.) 
DOLPH; Tessék, ülj le. 
NICK: El kellett rakni a székeket a 

próba miatt. És ha elkéstünk a próbával, 
annak is Crandall ur az oka, mert lefog-
lalta azt a lányt. 

STEVE: Ô Istenem, talán összedőlt a 
lokál? 

NICK: Ez a lokál? Isten őrizz! (Nevet-
nek.) 

PORKY (mialatt mind leülnek): Hát, 
kedves öregem, megint volna ám egy re-
mek rakomány eladni való. 

NICK (csodálkozik): Megint? Hogy 
maguk milyen ügyesen dolgoznak. 

DOLPH: Nagysizerü anyag. Francia 
pezsgő, tiz láda. Konyak, whisky, amit 
akar. A legjobb márka mind. Egy egész 
szállítmány. Egész friss, tegnap még ten-
geren volt. 

NICK (gyanakodva): De hiszen ugy 
tudom, hogy mostanság nem vártak sem-
miféle szállítmányt. 

PORKY (nevet): Mink nem is. 
DOLPH: Hanem várt az a hülye Ed-

wards. (Nevetnek.) 
NICK: Az a sebhelyes Edwards? 
PORKY: Az. Neki jött, de mi elcsiptiik 

' Ë IIa megpattogzott az arcbőre, 
• ; vagy a keze-bőre kicserepező-
I (lőtt és ezt a szépséghibát el 

akar ja tüntetni, használjon na-
ponta egy enyhe Créme Simon 
bedörzsölést. amelyet mosakodás 

I után, a még nedves bőrén alkal-
L maz és utána tőrü'közővel szá-
4 razon letöröl. Ezáltal a bőre 
A megint sima lesz, arca és 
• j i keze visszanyeri bársonvos-

• jk ságát. fiatalos üdeségét. À 
\ „SIMON" purler és ^ 

•JW szappan PARIS. 

előle. (Nevetnek.) 
NICK (fejét csóválja): Nem jó ez, higy-

jék el az urnk. Egyszer nagyon megjár-
ják. Az az Edwards nem fog csak ugy 
egyszerűen belenyugodni. 

DOLPH: Mil sir maga azon? Hiszen 
maga csak jól jár vele. Magának adjuk 
el az egészet. 

PORKY: Majd ez a jó Sieve elintéz 
mindent. Maga csak ne féljen. (Joe bejön 
italokkal.) 

DOLPH: Na már azt hittem, sose ka-
punk inni. (Porky mohón iszik.) Ha 
Steve nem volna olyan vakmerő fickó, 
mint amilyen, akkor mi a szeszt nem 
tudnánk magának olyan olcsón adni. 
mint ahogy adjuk. (Iszik.) 

NICK: Hogy izlik? 
DOLPH: Ez vérré vált bennem, mond-

hatom. De remélem, nekünk az igaziból 
adotl? 

NICK: Ez a jobbik keverés. Van még 
belőle bőven. (Joe el.) 

STEVE: Csak nem kell a népet nagyon 
elkényeztetni. Ha tőlünk kap egy üveg 
fehérlovas whiskyt, abból akár husz üve-
get is csinálhat. 

NICK: Hát persze. A közönség ugy el-
szokott a jó italtól, hogv már nem vesz 
észre semmit. Csak attól félek, hogy ha 
a sebhelyes Edwards megszagolja, hogy 
az urak nekem adták el az ő szállítmá-
nyát, még idejön és skandalumot csinál. 

STEVE: Majd mink vigyázunk rá, csak 
bizza ránk. 

NICK: Nem jó dolog ez semmiképpen. 
Ha az urak összeverekednek vele, én ke-
rülök bele a szószba. Jobb volna, a meg-
tartanák a megállapodást. A százhuszon-
ötödik utcáig ö csempészi a szeszt, azon 
innen az urak. 

STEVE: És én nem fogom megkérdezni 
mindenféle zugügynöktől, hogy melyik 
utcáig szabad nekem dolgozni, és melyik 
utcáig másnak. Ezt a szállítmányt én el 
akarom helyezni tisztességes áron azon-
nal és remélem, hogv számithatok ma-
gára. 

NICK: Rám mindig számithat. Cran-
dall ur. 

STEVE (nevet): Hát mit gondol, maga 
ló, itt ülnék én a lokáljában, ha ezt nem 
tudnám? 

NICK: Csak erre a sebhelyes Edwards-
ra vigyázzanak, ez sok kellemetlenséget 
csinálhat. 

STEVE (nyugodtan): A sebhelyes Ed-
wards pukkadjon meg. Talán monopó-
liuma van .neki alkoholcsempészetre? 

PORKY (legyint): Ugyan ne drukkol-
jon, amig minket lát. 

NICK: Nem ugy van az. Ismerem én 
Crandall urat. Crandall ur kezében na-
gyon hamar elsül a revolver. Akkor az-
tán megvan a baj. Egyéb se kéne, mint 
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hogy valami ba j legyen, és ez az Ed-
wards rámuszitsa a detektiveket. 

STEVE: Na nézze fiam, unom ezt a 
nyafogást. Ha maga fél velem jönni, ak-
kor mondja meg nyiltan, majd másfelé 
fogok embert keresni. 

NICK: Kérem, már nem is szóltam sem-
mit. Tessék elküldeni akármit, ki fogom 
fizetni. (Joe bejön, elveszi a poharakat, 
el.) 

PORKY: Na csakhogy megjött az esze. 
STEVE: Hát most hallgasson ide, Nick. 

Ma este ezekkel a csikágóiakkal leszek itt 
együtt. Ma érkeztek. Mindenáron be 
akarnak jönni a bandába és mindenáron 
meg akarják mutatni, hogy ők milyen 
használható gyerekek. Ha Edwords va-
lami zavart akarna csinálni, hát akkor 
ezek éppen kéznél lesznek. 

NICK: Hát az bizony nagyon jó lesz. 
STEVE: Na lássa. Ne féljen, amíg en-

gem Iát. Te Porky, talán mennél most 
értük a szállodába. Hozd őket ide. 

PORKY: Jó. 
STEVE: A lányok mind maradjanak 

itt. Pezsgő, virág, satöbbi, az mind legyen 
rendben, szóljon Joenak, Nick, hogv 
nyissa ki a szemét. 

DOLPH: Nagy kutya ez! Érti! (Rajong 
Steveért.) 

NICK: Crandall ur nálam ugy lesz ki-
szolgálva, mint egy király. 

STEVE: Most pedig menjen le a pin-
cébe, nézze meg a készletét, mert remé-
lem, most rekordrendelést fogunk kapni 
magától. 

NICK: Bennem még sose csalatkozott, 
Crandall ur. 

DOLPH: Jól van, öreg, igy kell ezt ke-
zelni. Még van pofája vitatkozni azok 
után, amiket neked köszönhet. 

STEVE: Könnyű ezzel elbánni. És ma 
este jó kasszája is lesz, sok aprópénzt itt 
fogunk hagyni. Hát hadd látom azt a 
karkötőt. (Dolph átadja és állva várja a 
véleményt.) Kié volt? 

DOLPH: Nem tudom. Nem akarta a 
disznó megmondani, hogy hol kapcsolta 
le. Csak annyit mondott, hogy nagyon 
előkelő mama volt, akitől elszedte. 

STEVE: Mennyibe fáj? 
DOLPH: öl . Először tizet kért, de le-

nyomtam. 
STEVE: Rendben van, megtartjuk. Jól 

fog festeni azon a kislányon, mi, mit gon-
dolsz? 

DOLPH: Azt meghiszem. Mondd, egé-
szen odavagy azért a kis macskáért, mi? 
(Szórakozottan bedob egy pénzdarabot a 
rulett-automatába.) Soha még macskára 
ennyi időt nem pocsékoltál. 

STEVE (hűvösen): Mért sok? Nem is 
sok. 

DOLPH (bocsánatkérően): Nem, hiszen 
nem is ugy mondom. 

STEVE: Minden növel másképpen kell 
bánni. Olyan szamár nem vagyok, hogy 
mindjárt az elején eláruljam neki a tech-
nikámat. (Nevet.) 

DOLPH (szolgaian nevet): Remek. 
Nagyszerű. 

STEVE: Csinos gyerek, azt meg kell 
adni. 

DOLPH (nevet): Na, ha téged közelebb-
ről megismer, majd rosszul fog kinézni. 

STEVE: Valószínű. Mert én nem dű-
lők be olyan hamar. 

DOLPH: A fene egye meg ezt a masi-
nát, hiszen ez elromlott. (Edwards belép 
Rikitóan öltözött newyorki jasszlegény.) 

STEVE: És ez a lány nem is nagyon 
idevaló ebbe a csapszékbe. Ezzel máskép-
pen kell beszélni, mint a többiekkel. 

DOLPH (most látja meg Edwardst)-
Még ilyet. Edwards. 

STEVE: Isten hozott, tubicám. 
DOLPH (becsuk egy eddig nyitott ajtót. 
EDWARDS: Gondoltam, hogy itt meg-

talállak. 
STEVE: Na ne mondd. És honnan gon-

doltad? 
EDWARDS: Azt hiszed, te vagy az 

egyetlen, aki ismeri ebben a városban a 
járást? 

STEVE: Hát jól van, megtaláltál. De 
tanácslom, hogy mennél ritkábban talál-
jál meg. 

EDWARDS: Igazán? 
STEVE: Igazán. Most is csodálom a bá-

torságodat, hogv a képedet idetoltad. 
EDWARDS: Nyilvános hely, nem? 
STEVE: Nyilvános. De ajánlom, hogy 

máskor előbb kopogtass, érted? 
EDWARDS: Mért? Te mindig kopogsz, 

mikor arra énfelém látogatsz? 

VI. NAGYMEZŐ UCCA 28. 
LEGÚJABB CSIPÖ ÉSHAiFÔZÔK GUMMIFÖZ&K 
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STEVE: Én arra tefeléd nem látogatok, 
drágám. 

EDWARDS: De ugy a szomszédsá-
gomba, nem? 

STEVE: Talán tied ez a város, mi? 
EDWARDS: Ahogy vesszük. 
STEVE: Nézd fiam, adok én neked 

egy jó tanácsot. Ha bemégy egy idegen 
helyre, akkor ne ilyen óvatosan lopódz-
kodjál be a hátsó ajtón, mert még be-
törőnek nézhet valaki, az pedig kelle-
metlen. 

EDWARDS Nézd. te Crandall, én tőled 
nem félek. Én azért jöttem, hogy egy ki-
csit eldiskuráljunk, csak ugy barátságo-
san, csak ugy revolver nélkül. (Zsebére 
tapint.) Látod, üres a zsebem. Hát most 
beszélgessünk. 

STEVE: Helyes. De máskor jobb lesz, 
ha előre értesítesz bennünket, mikor 
jössz. Mert ha nem, akkor jobb lesz 
mégis elhozni azt a revolvert. 

EDWARDS: Te se nagyon jelented be, 
mikor jössz. 

STEVE: Hegy érted ezt? 
EDWARDS: Ahogy te. 
STEVE: Én sehogy sem értem. Nagyon 

nehéz felfogásom van. 
EDWARDS: Hát majd megmagyará-

zom ugy, hogy megértsed. Te folyton át-
jössz az én területemre, Crandall. És én 
ezt nem tűröm. Most már érted. 

DOLPH: Hohó, barátocskám . . . 
STEVE: Mondd, ez az egész városrész 

a le neveden van a telekkönyvben ,mi? 
EDWARDS: Nézd, fiam, én négy éve 

dolgozom az én városrészemben és ke-

R l e g á n s hö lgy 
c s a k 

P a l m a - I o u i s 
sarkot hord. 

mény munkába került, mig az egész szer-
vezetemet kiépítettem. Most jössz te és 
egyszerűen el akarod venni a befektetett 
munkámat, meg a pénzemet? Nem, azt 
nem fogom eltűrni se tőled, se senkitől. 
(Steve feláll.) Az éjjel elvettetek egy ne-
kem szóló szállítmányt. Én sose jövök ide 
a Broadwayre a te köreidet' zavarni. Hát 
te se gyere át az én kerületembe, mert kü-
lönben ba j lesz. 

STEVE: Ha jobban ismernél, Edwards, 
tudhatnád, hogy fenyegetéssel nálam nem 
sokra mégy. 

DOLPH: Éppen ezt akar tam mondani. 
EDWARDS: Te fogd be a szádat, nem 

veled beszélek. (Dolph sértve odébb megy. 
A zenekar odakinn játszik.) A főnököddel 
számolok, nem veled. És ezt a dolgot 
most el fogjuk intézni. 

STEVE: Én se bánom, ha kibeszéljük 
magunkat. Mondd, Edwards, ki akarsz 
kötni velem? 

EDWARDS: Nem, fiam, nem akarok. 
Ámbár attól sem ijednék meg. Gondolha-
tod, hogy én se vagyok egyedül, és nekem 
is vannak embereim, akák helyt állanak 
értem. De é'n nem akarok mindenáron 
verekedni. Én csak azt mondom, hogy van 
a világon elég üzlet mindenki számára, és 
aki szépen megszervezte az üzletet, az 
arassa is le. 

STEVE: És ha én azt mondom, hogy 
ott fogok ezentúl is kereskedni, ahol ne-
kem tetszik? 

EDWARDS: Akkor figyelmeztetlek, 
hogy ez nagyon veszedelmes dolog lesz, 
és megütheted vele a bokádat. A száz-
huszonötödik utca az üzleti határ, ebből 
nem engedek és ezt jó lesz, ha megjegy-
zed magadnak. 

STEVE: Ugy? 
EDWARDS: Ugy. 
STEVE: Hát jó. Nagyap szépen köszö-

nöm a jóakaratú figyelmeztetést. És ha 
kibeszélted magad, most már mehetsz is 
a fenébe. Nem szeretném mindenki előtt 
megfogni a torkodat, mert vannak ebben 
a lokálban, akik nem tudják, mi a mes-
terségem, és nem szeretném, hogy ha 
megfogom a füledet, akkor elkezdjed itt 
nekem kiabálni, hogy min kaptunk össze. 

EDWARDS: Hát bizony, ha én elkez-
dek kiabálni, azt te nem köszönöd meg, 
fiam. 

DOLPH (odamegy az Edwards másik 
oldalára): Hallottad, mit mondott Steve? 
Hordd^ el magad, mig szépen vagy. 

EDWARDS: Neked is tudok mondani 
valamit, csak ugy egészen barátilag. Ne 
kezdjük nagyon piszkálni a dolgokat, ba-
rátocskám, mert még kisül, hogy azt a 
szerencsétlen Connelt ki tette el láb alól. 

DOLPH: Mit beszélsz itten összevissza? 
EDWARDS: Mert én véletlenül tudom, 
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hogy ki iilölle le. Még azt is tudom, hogy 
az illető hova dugta el a holttestet. 

STEVE: Miket beszél ez itt? 
EDWARDS: Ha nem értitek, beszélhe-

tek értelmesebben is . . . 
DOLPH: Fogd be a szádat. 
EDWARDS: Dehogy fogom. Még csak 

most kezdek beszélni. Jól jegyezzétek 
meg, amit most mondok. Ha átjöttök az 
én kerületembe kalózkodni és nem tart-
játok meg az üzleti határokat, akkor egy 
kicsit megpiszkálom ezt a Connel-dolgot. 
Mert én jól tudom, Steve, hogy azt az em-
bert te ölted meg. 

DOLPH (megragadja a karját): Hal-
lod-e, e m b e r . . . 

EDWARDS: Ereszd el a karomat, mert 
belevágok a pofádba. Az én üzletem az 
enyém, abból nem esztek. (Edwards 
Dolph felé van fordulva. Ekkor Steve ha-
mar kiveszi a revolverét, odanyomja az 
Edwards hátához és elsüti. Edwards 
előre akar esni, de Dolph megkapja. Ed-
wards kalapja leesik.) 

DOLPH: Az Isten szerelmére, mit csi-
náltál? 

STEVE (nyugodtan): Jól fogd meg a 
hóna alatt. Gyorsan. Ki kell sétálni vele. 
(A zenekar még játszik. Dolph és Steve 
kétoldalrál a meglőtt ember hóna alá 
nyúlnak, mint a részeg embereket szo-
kás.) Várjál. (Felveszi az Edwards kalap-
ját és ráteszi a fejére neki. Megint vezetik 
kifelé. Ekkor Roy és Lucy színpadi kosz-
tümben jönnek le a lépcsőn.) 

ROY: Gyere, még egyszer át is vehetjük 
a számot, van még idő elég. (Meglátják 
a menetet.) Ki az a részeg ember? 

STEVE: Nagyon elázott szegény, haza 
kell kisérni. (Hárman kimennek, az ajtót 
becsukják maguk után.) 

ROY: Rémes erős pálinkát árul ez a 
Nick. 

PEARL (megjelenik az öltözőajtóban a 
lépcső tetején): Lucy, mintha revolver-
lövést hallottam volna. 

ROY (nevet): Dehogy, a zenekarban a 
nagydob, az szól akkorákat. 

LUCY: Ez a szám tele van ágyulövések-
kel. (A zenekar éppen most fejezi be a 
számot.) 

PEARL: Én nem tudom, olyan ideges 
vagyok ma este, hogy majd kiugrok a bő-
römből. (Visszamegy.) 

ROY (Lucyhez): Na, gyerünk. Kész' 
Mehet, egy, kettő, három . . . Próbálnak 
egy táncszámot. Nick bejön és állva 
nézi őket. Lucy meglátja és abbahagyja 
a láncot.) 

LUCY: Igaz, hogy a direktor ur be-
szélni akar velem? 

NICK: Már nem aktuális. De a próbáról 
nekem máskor el ne késs. 

LUCY: Ne tessék haragudni, többel nem 
kések el. 

NICK: Hát ne is forduljon elő. 
LUCY: Nem, igazán nem. 
NICK: És ma este jobb legyen a tánc, 

mint máskor. 
LUCY: Igenis. 
ROY: Kitűnő lesz. Éppen most vesszük 

át még egyszer. (Leveti a kabátját és 
ekkor kiderül, hogy a mancsettái bele 
vannak varrva a kabátujjába, a kobát 
alatt a két karja meztelen. Különben sem 
valami előkelően néz ki az alsóruhája. 
Egy, kettő, három, négy. (Nick el.) 

LUCY: Ezt jól megúsztam, hála Isten-
nek. 

ROY: Hát persze, miattam. Tudja ő 
nagyon jól, hogyha téged elküld, akkor 
én is veszem a kalapom. Vigyázz erre az 
utolsó lépésre a fordulásnál, mindig itt 
hibázod el, tegnap is itt volt a baj. Fi-
gyelj ide, majd lassan fogok olvasni. 
(Dúdolja a melódiát, lassan olvas négyig 
és mutatja a figurát. De Lucy megint bele-
keveredik.) Nem, nem, tegnap este is 
éppen ez volt a baj. Na, gyerünk ínég 
egyszer. (Mégegyszer táncolnak, ezúttal 
hiba nélkül.) így, most jó volt. Hát 
hiába, próba nélkül ez nem megy. (Most 
Lucy egyedül csinálja a táncot, mialatt 
Roy dúdol és olvas.) Kitűnő. Ez az. Ha 
most mindennap lepróbáljuk és mindig 
javitunk rajta egy kicsit, nemsokára 
olyan jó leszel, akárcsak én magam. 
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Egész komolyan. Akkor aztán innen kö-
szönés nélkül el, mi? 

LUCY: Jó volna, de . . . 
ROY: De? Mi az a de? 
LUCY: De Mazie folyton macerál, hogy 

ebből nem lesz semmi, ne éljem bele 
magam, mert fá jn i fog, ha nem sikerül. 
Lehet, hogy csak ugrat, de m é g i s . . . 

ROY: Mazie- Persze. Ha valakiben nin-
csen ambició és vasakarat, akkor nem is 
viheti semmire. Mire vitte eddig Mazie? 
Semmire. (Lucy a zongorához megy és 
ott egy artistafigurát csinál, mint a gya-
korló ballerinák.) Ez az. Nagyon jó. 
(Megfogja a tarkóját és segit neki a figu-
ránál.) Én mondom neked, hogy ez rend-
ben lesz, csak bizd rám magad. Rövide-
sen keresünk háromszáz dollárt heten-
ként, ha nem igaz, köpjél a szemembe. 
Akkor aztán nem tiz dollárt fogsz haza-
adni a mamádnak minden héten, hanem 
ötvenet is, ha akarsz. 

LUCY: 0, csak igaz volna. 
ROY: (felveszi a kabátját): Csak igaz 

volna? Ugy veheted, mintha a pénz már 
a kezedben volna. (Lucy abbahagyja a 
gyakorlást és indul a lépcső felé.) Na? 
Többet nem gyakorolsz, ez az egész? 
Mondd, komolyan akarod te ezt a dolgot? 

LUCY: Persze, miért ne akarnám ko-
molyan? 

ROY: Mert az utóbbi napokban egy 
kicsit elhanyagoltad a próbákat. 

LUCY: Mindig ugy összejött. 
ROY: Egy darabig mindennap bejöttél 

egy órával korábban, ahogy megbeszél-
tük és megtartottuk a próbákat. De egy 
pár nap óta mindig elmégy előadás előtt 
vacsorázni ezzel a palival. 

LUCY: Igen, mert nem akartam elmu-
lasztani az alkalmat, ő mindig olyan gyö-
nyörű, előkelő éttermekbe visz engem, 
ahol még sose voltam. 

ROY: Az nagyon szép. De azt az alkal-
mat se kellene elmulasztanod, hogy egy 
kicsit előbbre mégy a művészetedben. 

LUCY: Igen, hiszen nem mondom. 

I 

ROY: És ha kettőnk között választani 
kell, hát én nem akarok hencegni, de 
már én csak igazán különb ember va-
gyok. (Utánozza Stevet.) Viszontlátásra, 
kicsikém, viszontlátásral (Megvetően.) Un-
dok egy fráter, mondhatom. 

LUCY: Nem, Crandall nagyon kedves 
volt hozzám még eddig mindig. Én nem 
mondhatok rá semmit. (Boy gúnyosan 
nevet.) Igenis, nagyon jó hozzám, és nem 
szeretem, ha ilyeneket beszélsz róla. 

ROY: Hát én pedig nem szeretem, hogy 
visszatart téged a pályádon és őmiatta 
nem mehetsz előre. 

LUCY: Nem. ő nem tart vissza. Amikor 
mondod, mindig próbálhatok. 

ROY: Nemcsak a próbákról van szó. 
Az ilyesminek oda kell, hogy adja magái 
az ember testtel-lélekkel. De neked mindig 
éttermeken, meg ilyeneken jár az eszed, 
ahelyett, hogy a művészetedre, meg a 
partneredre gondolnál éjjel-nappal. 

LUCY: Nem, én igazán komolyan aka-
rom ezt a duettet. 

ROY: Hát akarod előadás után egy ki-
csit megbeszélni a dolgokat, a táncot, 
ügynököt, szerződést, mindent? 

LUCY: Ma este? 
ROY: Ja, persze, péntek van, és te pén-

teken mindig kimégy a mamádhoz, ezt 
elfelejtettem. 

LUCY: Igen, pénteken rendesen kime-
gyek. 

ROY: Hát akkor add át a mamádnak 
is, meg a nővérednek is kézcsőkomat. 
Lehet, hogy a Maloney-fivérekkel is fogsz 
kint Trentonban találkozni, ök . ugy tu-
dom, ma kezdik ott a kéthetes szerződésü-
ket az orfeumban. Ha látod őket, mondd 
meg nekik, hogy szeretnék velük be-
szélni. 

LUCY: Igen, de lehet, hogy ma nem 
megyek ki a mamámhoz. 

ROY: Mi? 
LUCY: Valószínűleg benn kell marad-

nom a Crandall társaságával, mert va-
lami vacsorát rendez. 

ROY: És nélküled nem lehet azt a va-
csorát megtartani? 

LUCY: Én voltam az első, akit meg-
hívott, még azt is mondta, hogy énnélkü-
lem az egész nem érne semmit. 

ROY: Bocsáss meg egy pillanatra, mert 
nevetni akarok. (Zord arccal, gúnyosan 
nevet.) Na. Hát én meg azt mondom ne-
ked, hogy te csak szépen eredj haza a 
mamádhoz. Hátha éppen ma lesz rosszul 
a mamád? Vannak ilyen véletlenek. 
Mondd, Lucy, felelsz nekem őszintén egy 
kérdésre? 

LUCY: Tessék. 
ROY: Beleszerettél te ebbe az em-

berbe? 
LUCY (meglepetve): Erre sose gondol-

tam. 
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ROY: És valaki mást? Nem szeretsz 
senkit? 

LUCY: Crandall nem is udvarol nekem. 
ö csak nagyon kedves hozzám és azt 
mondja, hogy én vagyok a legjobb paj-
tása. De nem akar tőlem semmit, azt 
vedd tudomásul. 

ROY: Ugy. Még megérem, hogy adop-
tálni fog. Nem akar semmit. Kitűnő 

LUCY: Nem hát. 
ROY: Nahát mondok én neked vala-

mit. Azt mondtad, Floridai-papírokban 
spekulál és onnan van neki az a sok 
pénze. Hát várjál egy-két napig. Majd na-
gyon szép dolgokat fogok és neked kide-
ríteni. Most még nem mondok semmit, 
nem szokásom beszélni. De le fog esni az 
állad, mikor majd leleplezem ezt a fickót, 
esküszöm. 

LUCY: Ugyan, Roy. 
ROY: Igen. És és nem fogok belemenni, 

hogy egy ilyen alak kettétörje a szépen 
induló művészi karrieredet. 

LUCY (kacéran): Csak a karrierem 
miatt? A személyem miatt nem? 

ROY (szemérmesen, zavartan): De-
hogynem. Én a személyed iránt is őszin-
tén érdeklődöm. Hiszen partnerek le-
szünk, nem? 

LUCY: A színpadon, hogyne 
ROY: Na látod. (Lucy indul a lépcsőn 

lefelé, ö követi,) És én jól tudom, hogy 
mi árt neked és mi használ. Van nekem 
elég élettapasztalatom. Ha egyszer elhatá-
roztuk. hogy megcsináljuk ezt a duettet, 
mint önálló számot és ugy fogunk szer- 1 

ződni, akkor ezt végig kell csinálni, és ke-

rülni kell minden olyan i z é t . . . motívu-
mot . . ami a célunkban akadályoz. 
Gondolj arra, hogy milyen gyönyörű 
lesz, mikor a mi nevünk lesz a legna-
gyobb betűvel nyomtatva a plakáton. Na-
hát. (Ketten el. Most nyugodtan belép 
Steve. Nyitva tartja az ajtót és várja az 
utána érkező Dolphot. Dolph már nem 
olyan nyugodt. Valósággal reszket az iz-
galomtól. A kalapja liátracsuszott. Áll és 
vár. Steve becsukja az ajtót, leteszi a ka-
lapját a zongorára.) 

STEVE: Jobb lesz, ha bemégy oda egy 
kicsit. (A kabaré felé int.) 

DOLPH: Mit csináljak ott? 
STEVE (vállat von): Mit tudom én. 

Rendelj magadnak valamit enni. 
DOLPH: Gondolod, hogy nincs semmi 

ba j? 
STEVE (gúnyosan mosolyog): Nincs 

étvágyad, mi? Na, nem hittem volna, 
hogy az ilyen csekélység ennyire kihoz-
zon a sodrodból. 

DOLPH: Még az ilyen dolog se hoz 
ki a sodromból, ha előre tudom. De ilyen 
vá r a t l anu l . . . (Megrázkódik.) Ilyen dol-
got én még sose láttam. 

STEVE: Most ne törődj ezzel, ember, ha-
nem gondolj arra, hogy milyen remekül 
állunk. Ha az Edwards embereinek most 
van egy csepp eszük, akkor csatlakoznak 
hozzánk, és én mindkét vadászterületei 
egyszerre a kezembe tudom venni. Remek 
üzlet. Vagyonokat fogunk keresni. 

PORKY (belép): Elhoztam a csiké-
góiakat. 
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DOLPH (izgatottan összerezzen, majd 
megkönnyebbül): Te vagy az? 

PORKY: Meg akar ják nézni a pro-
gramot is. De az első sorban akarnak 
iilni, hogy (nevet) láthassák a lábukat. 

DOLPH: Kimegyek valamit inni. (Ki-
megy. Porky csodálkozva nézi. Visszafor-
dul Stevehez, aki cigarettára gyújt.) 

PORKY (érezve, hogy valami van a le-
vegőben): Mi van itt? 

STEVE (elfújja a gyufát): Semmi. Mi 
lenne? 

PORKY: Ugy viselkedtek itt, mintha va-
lami . . . 

STEVE: Na? Mintha micsoda? 
PORKY: Én nem is tudom. 
STEVE: Na látod. Én se tudom. (Lil 

jön le a lépcsőn, kellékeket cipel.) Majd 
megkérdezzük Nicket, hátha ő tudja. 

PORKY (Lilre pillant): Én inkább itt 
maradok. 

STEVE: Azt lehet. Szervusz, anyuskám, 
bemutalom neked egy barátomat. Thomp-
son ur, Lil művésznő. 

LIL: Rendkívül örvendek a szerencsé-
nek. 

PORKY: Részemről a szerencse. 
STEVE: Ez az ember nagy rajongód 

neked, ugy beszélj vele. (El.) 
PORKY: Éppen tegnap láttam játszani 

a művésznőt. 
LIL: Igazán? 
PORKY: Igen. Tegnap voltain itt 

hosszú idő óta először. A barátomat ke-
restem itt, ezt a Crandallt, aki most ment 
ki és gondoltam, ha már itt vagyok, hát 
megnézem a műsort. Mondhatom, ki-
tűnő. Rég láttam ilyen kitűnő műsort. De 
különösen a művésznő. 

LIL: Nahát, hogy maga milyen kedves. 
PORKY: És én a művésznői ma este 

is meghallgatom. 
LIL: Jobb is ha hallgat, mint hogy lia 

néz. A hangom, az igen. De hát az idő 

h o z v á n l e h e l k ö n n y e n é s 
g y o r s a n m e g g y ó g y u l n i ? 
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eljár. És a mai divat jobban kedvez az 
olyan vékony piszkafáknak, amilyenek 
ezek a lányok a kórusban. 

PORKY: Ne tessék azt hinni, kérem. 
Mesebeszéd az, kérem. Egy épérzékü 
férfi mindig csak a molett nők iránt fog 
vonzódni, ez az én véleményem, akinek 
nem tetszik, arra fütyülök, nem igaz? 

LIL: J a j de eredeti egy kedves ember 
maga. 

PORKY: Meg aztán, kérem, mit beszél-
jek én az ilyen zöld gyerekekkel, nem 
igaz? Én az olyan társaságot szeretem, 
kérem, akivel lehet mindenféléről beszél-
getni, aki már tud egyetmást az életből. 

LIL: Hát tudni, azt tudok. 
PORKY: Ez beszéd. Ezt szeretem én. 

(I)olph belép.) 
LIL: Na, itt jön a barátja, én star-

tolok. 
PORKY: Mondja, művésznő. Azért sze-

retnék én magával ugy néha-néha talál-
kozni, aztán eldiskurálnánk egy kicsit. 

LIL: Ha keres, akkor meg fog találni. 
(El. Dolph benyit a Nick irodájába cs 
egy fejmozdulattal int Stevenek, hogy 
jöjjön ki.) 

PORKY: Tyű, a kutyafáját , barátom, 
ez aztán nő. Ezt már nevezem. Ez nem 
olyan nyavalyás ostornyél amilyenekre tik 
vagytok palik. Én egészséges ember va-
gyok. Nekem olyan nő kell, amelyiken 
van mit megölelni, a ragyogóját neki. 

DOLPH: Mondjad, te Porky, ismered te 
Dan MacCornt, azt a detektívet? 

PORKY: Ugy futólag. Engem még nem 
zárt be soha. 

DOLPH: Ne viccelj most, ez komoly do-
log. Ott van kinn. Jó volna, ha kimennél 
hozzá és egy kicsit rajta tartanád a! sze-
med. 

PORKY: Azt lehet. (Kimegy. Steve be-
lép a szinre.) 

DOLPH: Egy detektív van odakinn. 
STEVE: Na és? 
DOLPH: Lehet, hogy akar valamit. 
STEVE: Menj haza, kis fiam és feküdj 

le az ágyacskádba aludni. 
DOLPH: De hátha mégis valamit szag-

lász? 
STEVE: Ismerjük? Melyik az? 
DOLPH: Persze, hogy ismerjük. Dau 

MacCorn. 
STEVE (közömbösen): Az öngyilkos-

sági osztályon van. Mit csinál? 
DOLPH: Ül és újságot olvas. 
STEVE (meghökken): Ugy. Az mái 

nem jót jelent. (Joe bejön és megy az 
iroda felé. Steve megfogja a karját.) 
Te Joe. 

JOE: Igenis. 
STEVE: Eredj fel az öltözőbe és 

mondd meg Lucy kisasszonynak, hogy 
jöjjön le egy pillanatra, kéretem. 
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JOE: Igenis. (Felmegy a lépcsőn.) 
STEVE: Te pedig menj a levegőre és 

szellőztesd ki a fejedet. 
DOLPH: Ne gondold, hogy én félek, 

c s a k . . . 
STEVE: Na eridj a fenébe, ne ma-

gyarázz annyit. (Joe megjelenik a lépcső 
tetején.) 

DOLPH: Azzal a defektiv vei kellene 
valamit csinálni. 

STEVE (türelmetlenül): Csak ne be-
szélj vele, mert mindent elrontasz, Bizd 
csak rám, tudom én, hogy mit csinálok. 

JOE: A kisasszony most öltözik. 
STEVE: Mondd meg neki, hogy na-

gyon fontos. (Joe el öltözőbe.) 
DOLPH: A revolver még nálad van. 

Nem volna jó, ha ideadnád, hogy ne le-
gyen nálad? 

STEVE: Az Isten áldjon meg, ne ide-
gesíts. (Joe lejön, utána Lucy átöltözve 
a számához.) Er idj ki innen, már mond-
tam. (Dolph el. Joe szintén el.) 

LUCY: Még nem is vagyok egészen fel-
öltözve. (A kellékasztalhoz megy.) 

STEVE: Ne haragudj, kicsikém, csak 
kérni akarok tőled valamit. (Odajön 
hozzá.) Hiszen te olyan okos kislány 
vagy . . . egy kis szívességet akarok tőled 
kérni. 

LUCY: Ó Istenem, akármit, a legna-
gyobb készséggel. 

STEVE: Nem nagy dolog az egész. 

Szeretném, ha elfelejtenél valamit. Sze-
retném, ha nem emlékeznél arra, amit 
itt láttál az előbb, mikor azt a részeg 
embert a barátommal kitámogattuk 
innét. 

LUCY: Miféle részeg embert? Ja igen, 
emlékszem. 

STEVE: Hát én azt kérem tőled, hogy 
ezt felejtsd el. Nem láttál semmit. 

LUCY (nevet): Ennyi az egész? Nagyon 
szívesen. 

STEVE: Mindjárt megmagyarázom az 
egészet. Az az ember egy nagyon elő-
kelő po l i t i kus . . . és ha ez a dolog ki-
pattan, akkor óriási kellemetlenségei len-
nének . . . és még neked is kellemetlen-
séged lenne belőle, hogy beszélsz, vagy 
elszólod magad, hát inkább csak a te 
érdekedben. 

LUCY: Rendben van, már el is felejtet-
tem. 

STEVE: Szóval számithatok rád? 
LUCY: Hát hogyne. 
STEVE: És ha már feltartottalak, hát 

még egyebet is akarok mondani. (Elé-
veszi a karkötőt.) Találd ki, mi ez? 

LUCY (csak a lezárt tokot látja): Hát 
hogy tudjam én azt kitalálni? 

STEVE: Születésnapi ajándék. Tőlem. 
LUCY: Hiszen nekem nincs születés-

napom. 
STEVE: Hát legyen. Nevezzük ki a 

mai napot a születésnapodnak. 
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LUCY (kinyitja): Ô, Steve, milyen gyö-
nyörű . . . én még ilyen szépet nem is lát-
tam . . . 6 Istenem, milyen szép . . . 

STEVE: Örülök, hogy tetszik. 
LUCY (habozva): De én ezt nem fo-

gadhatom el. 
STEVE: Ugyan ne beszélj csacsiságo-

kat. Hiszen ez semmi, egy kis csekély-
ség, mért ne fogadhatnád el? (A transz-
parens ügyelőtábla csenget és világit.) 

LUCY: Szent Isten, jön a jelenésem. 
(Mazie jön le a lépcsőn, valamint a többi 
lányok is és Roy, valamennyien kosz-
tümben.) 

MAZIE: Te Lucy egy csomó kelléke-
det elfelejtetted. 

LUCY: J a j Istenem, hol a fejem, kö-
szönöm, olyan kedves vagy. 

ROY: Na gyerünk, gyerünk, kezdődik 
Vigyázzatok. 

ANN (kikapja a Grace szájából a ciga-
rettát): Adjál hamar egy slukkot, hiszen 
ezt már úgyis eldobod. 

RUBY: Te Grace, azt megmondom ne-
ked, hogy ne takar j a színpadon, mert ha 
megint azt csinálod, amit tegnap, akkor 
csúnya világ lesz. 

GRACE: Ha igy beszélsz, akkor juszt-
is takarni foglak, 

RUBY: Hát akkor Isten irgalmazzon 
neked. 

MAZIE: Ne jár jon annyit a szátok. 
RUBY: Ki szólt hozzád? Szóltam én 

tehozzád? 
ROY: Mindenki a helyéreI (Elhúzza 

Lucyt Stevetől.) Minden este ugy men-
jen, mintha premier volna. Aki fizetett 
a jegyért, annak premier van. Telt ház, 
szedjétek össze magatokat. 

NICK (belép): Most aztán vigyázni, 
nekem b a j ne legyen. És mosolyogjatok, 
az Isten áldjon meg benneteket, moso-
lyogjatok. 

RUBY: Jobb is, ha mosolygok, legalább 
nem nevetek a szemük közé. (A zene fel-
harsan. Roy és a lányok bevonulnak a 
színpadra. Mindegyik, mikor az ajtóhoz 
ér, belemegy a táncba és énekelni kezd, 
valamint mosolygós arcot erőltet magára. 
Az ajtó bezáródik, a zene elhalkul.) 

NICK (felül: Ilyet még nem láttam. A 
könyvelésemből az derül ki, hogy ma-
magamnak tartozom. 

STEVE (nevet): És mennyi a különb-
ség? Dan belép. Harminc év körüli. 

igen jól öltözött férfi.) Nini, ki van itt, a 
jó Maccorn. 

DAN: Jó estét. (Az automatát nézegeti. 
Nick rémülten felugrott. Steve nyuga-
lomra inti.) 

NICK: Tetszik parancsolni valamit? 
DAN: Csak erre jár tam, hát benéztem. 
STEVE: Roppantul szereti a társaságot, 

mi? 
DAN: Hát nyájas ember vagyok, az 

bizonyos. Meg aztán ma kifizettem a 
házbért, meg a fűszeres-számlát, hát et-
től nagyon jó kedvem kerekedett. 

NICK: Hiszen ha a biztos úrral lehetne 
okosan beszélni, mindjár t nem volna 
gondja a fűszeres-számlákkal. 

DAN: Csakhogy nem lehet, az a fene-
ség. (Joe belép két pohár pálinkával, de 
meglátván a detektívet, rémülten mene-
kül vissza.) Hát hogy megy a bolt, öre-
gem? 

NICK: Nem panaszkodhatok. 
DAN: Hát a magáé, Steve? 
STEVE: Csak megvagyok. 
DAN: Egy kicsit nagyobbítja az üzle-

tet, azt hallom. 
STEVE: Hogy gondolja? 
DAN: Uj terület, bővités, mit tudom én. 
STEVE: Nem értem. Hol veszi ezeket? 
DAN: Édes Istenem, mindenkinek a 

gondja-baja eljut énhozzám. 
NICK: Az pedig van elég mindenütt. 

Gond meg baj. 
STEVE: Mondja, Dan, csak nem téte-

lezi fel egy pillanatig is . . . 
DAN (közbevág): Hogy maga megijed 

a konkurrenseitől? Nem. Csak azt gon-
dolom, hogy sok baja lehet velük. 

STEVE: Bajom? Miféle bajom? 
DAN: H á t . . . azok odaát a másik ke-

rületben nagyon elszánt gyerekek. 
NICK: Na, ami azt illeti, a Crandall ur 

brátai se valami kesztyűs kezű legé-
nyek. 

DAN: Ez az. Éppen ezért egy kicsit 
veszedelmes a dolog, ha b a j adódik. 
(Steve Nickre bámul.) 

NICK: Veszedelmes, veszedelmes, de-
hát üzlet. 
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DAN: Persze, Mikor látták utol jára ezt 
a sebhelye» Edwardst? 

STEVE (megjátssza a csodálkozást): 
Tőlem kérdi? 

DAN: Dehogy. Csak ugy általában. Lát-
ták mostanában? 

STEVE: Hogyne. Nincs két hete, hogy 
láttam a lóversenyen. 

DAN: Beszélt is vele? 
STEVE: Hogyne. Még egy tippet is ad-

tam neki. Hússzoros pénzt kapott rá. 
DAN: Szóval ma este nem látta, mikor 

itt volt. 
NICK: Tessék? 
STEVE: Itt? Kicsoda? 
DAN: Steve; nem látta? Igazán nem? 
STEVE (hosszú szünet után): Mit kér-

dez ilyen furcsákat , nem értem. 
DAN: De Edwards itt volt, nem? 
STEVE: Nézze, Dan, én nagyon jó ba-

rát ja vagyok Edwardsnek, de üzletileg 
nem dolgozunk együtt. 

DAN: Lehet, hogy éppen azért jött. 
STEVE: Ugyan kérem, bolondság. 
DAN: Dehogy bolondság, egy cseppet 

sem bolondság. 
NICK: Dehogy, kérem, nem jön az az 

én lokálomba. 
DAN: Már pedig itt volt, vagy legalább 

is a közvetlen szomszédban, mert ma-
gam láttam. 

STEVE: Látta? Hol? 
DAN: Másfél házzal odébb. Egy lepedő 

alatt a mentőkocsiban. Egy revolver-
golyó ment be a hátán. 

NICK: Szent Isten. 
STEVE: Szóval eltették láb alól? Sze-

gény, Kár érte. Egész jó fiu volt. 
DAN: Ugy van. Ismertem. 
STEVE: Ejnye, ejnye, de sajnálom. 
DAN: Hát mégse volt az olyan bolond-

ság, amit én kérdeztem. Most már csak 
az a kérdés, hogy ki lőtte le. 

STEVE: Hát honnan tud jam én azt. 
DAN: A furcsa az, hogy nála nem volt 

revolver. 
NIC.K: Biztos ur találta meg? 
DAN: Nem. Engem már ugy hivtak 

oda. Egy soffőr találta meg az utcán. 
STEVE: Nem lehet, hogy a soffőr? 
DAN: Nem, annak tanúi vannak. Nem 

volt egyedül, mikor ráakadt a holttestre. 
A holttest különben még egészen meleg 
volt. 

STEVE: Hány órakor történt ez? 
DAN: Hát lehetett ugy negyed tizenegy 

és fél tizenegy között. 
STEVE: Én itt voltam egész este, 

igaz?I 
DAN: Én nem kértem magától alibit, 

Steve, de ha már magától elkezdte a val-
lomást, hát lássuk: kikkel volt itt együtt? 

STEVE (alig észrevehető kis izgalom 
legyűrése után.) Hát például jó ideig itt 
volt Porky Thompson, aztán Nick is. 
Aztán a lányok közül az egyik, Lucy 

Moore nevü. De különben akárki meg-
. mondhat ja , sokan láttak itt engem. 

(Porky jön a hallból.) 
PORKY (Dánhoz meglepve): Nini, ki 

van itt. Én bent ültem a nézőtéren, nem 
is tudtam, hogy itt van biztos ur. Hogy 
van? 

DAN: Mondja Thompson, milyen idő-
tá jban volt itt maga együtt ezzel a két 
úrral? 

PORKY (habozik, de csakhamar észre-
veszi, hogy Steve jelet ad az ujjaival): Én 
körülbelül öt perccel jöt tem be kilenc 
óra u t á n . . . (Steve türelmetlenül uj jelet 
ad ...) vagy mit is beszélek: öt perccel 
tiz óra után. (Steve elégedetten tesz egy 
pár lépést.) 

DAN: Honnan emlékszik ilyen ponto-
san az időre? 

STEVE: Véletlenül éppen megkérdez-
tem tőle, mikor bejött, hogy mennyi a 
pontos idő. 

DAN: Hisz magának van órá ja?! 
STEVE: Hogyne volna. Csak tudni 

akartam, hogy jól jár-e. 
DAN: És mikor megmondta, akkor 

maga tudta, hogy jól jár . Igy volt? 
STEVE (játssza a sértődöttet): Ugyan 

kérem, mit nyaggat itt engem, mint egy 
betörőt? 

PORKY: Miért, mi van itt, mi történt? 
NICK: Valaki megölte ezt az Edwardst . 
PORKY (elmosolyodik): Hát bizony . . . 

(Látja Steve arckifejezését, megváltoz-
tatja a kifejezését.) Ejnye, ejnye, ilyen 
rémes dolgot. 

DAN: Na maguk azért nem fognak 

NIZZA HOTEL VERDUN 
4*. Bue de l'Hôtel de» Porte» 

központban, a Casino mellett. Minden kényelem. 
Elzászi étterem Bér. M*r»*kelt trak. 

NIZZA HOTEL DES OltANGERS 
Bue Soleil 

Déli fekvés, újonnan berendezve a legújabb kom-
forttal, gondos konyha, ideális szórakozó hely, 

kert, mérsékelt árak. 

PARIS, HOTEL DE LONDRES et NEW YORK 
15. Place du Havre. 

A város központjában, kitűnő konyha és pince. 
Polgári árak. Minden kényelem. A személyzet 

németül is beszél. 

CANNES HOTEL DE PARIS 
Bd. d. Alsace. 

Déli fekvési kert. Égési éven i t nyitva. Folyó-
víz, jutányos árak. Garage. Szobák 45 fr «-tói. 

NIZZA HOTEL RÉGENCE 
21. Rue Honoré Sauran. 

(Pensió nélkül.) A központban, közel a tenger-
hez. Casino. kert. elsőrangú kényelem. Telefon 

minden »lobiban. Mérsékelt árak. 



122 S Z Í N H Á Z I ÉLET 

mély gyászban járni érte. (Roy és a lá-
nyok a zene utolsó akkordjaival és 
gyenge taps közben jönnek vissza a szín-
padról.) 

ROY: Na hát ezzel a zenekarral meg 
kell őrülni. Minden taktust elrontanak. 
Rémes. (Lil megjelenik a lépcsőn.) 

LIL: Tik meg mind itt ültök, ahelyett, 
hogy bemennétek egy kicsit tapsolni? 

ROY: Lehet bejelenteni? Készen vagy? 
LIL: Sokan vannak a nézőtéren? 
ROY: Még nem. A közönség inkább 

csak akkor kezd jönni, mikor az én szá-
mom következik. (Kimegy a színpadra. 
Hallani.) Következő számunk Lil Rice 
kisasszony. (Lil kimegy, zene. Ezalatt itt 
a lányok kosztümöt cserélnek.) 

DAN: Csinos lányok vannak most ma-
gánál, Nick. 

NICK: Hej, nagy kujon a biztos ur, 
mindig meglátja a szép lányokat. Nem 
akar valamelyikkel megismerkedni? 

DAN: Az a vöröshaju, az nem rossz 
macska. 

NICK (odahozza Pearlt): Pearl, ismer-
kedj meg Maccorn biztos úrral, aki régi 
barátom. 

PEARL: Nagyon örvendek. 
DAN: Én már láttam magát valahol, 

fiacskám. 
PEARL: Az régen lehetett. 
DAN: Várjon c s a k . . . maga azelőtt az 

Aranylepke-mulatóban táncolt, nem? 
PEARL: Nem, kérem, én ott nem vol-

tam. (Megy a kellékasztalhoz, kezet fog 
Nickkel.) Hát én megyek is. Remélem, 
nem tartottam fel valami fontos munká-
ban, 

STEVE (odalép): Szeretnék magának 
segíteni, Dan. Kutya nehéz mesterség le-
het ez a magáé. 

DAN: Köszönöm, viszontlátásra. 
NICK: Viszontlátásra. 
STEVE: Aztán ha nincs jobb dolga, 

nézzen errefelé máskor is. 
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DAN: Eljövök, hogyne. (Ki a nézőtér 
felé.) 

STEVE: Porky, rögtön utána. (Porky 
el.) 

RUBY (meglátja a karkötőt): Óriási, 
nézzetek csak ide. (A lányok mind oda-
sercglenek.) 

ANN: Muti. Hol vetted? 
RUBY: Istenem, hát hol vette. 
MAZIE: Tyü, ezt az embert aztán ala-

posan megfőzted, fiam. 
BOY (bejön a nézőtérről): Nagy siker 

van ma este, direktor ur. 
RUBY: Te meg gondoskodhatsz ma-

gadnak másik partnerről, édesem. 
ROY: Mi? 
PEARL: Idenézz, mikor tudsz te ilyet 

nyújtani egy nőnekl 
GRACE: Micsoda kövek! Csuda! 
ROY (félretolja a lányokat, odalép): 

Mi ez? 
ANN: S tevetői kapta. 
ROY: Csak nem fogadtad el? 
MAZIE: Mért ne fogadta volna elv 
ROY: Azonal add vissza neki. 
LUCY: De nézd, hát mi van abban, 

h a . . . 
ROY: Lucy, az Istenre kérlek, hát le-

gyen eszed! Mit fog rólad beszélni az 
egész világ? 

LUCY: Hát mit csináljak? 
ROY: Azt mondtam, hogy rögtön add 

neki vissza. 
LUCY: J a j de gavallér vagy a más 

holmijával. 
ROY: Ne vitatkozz, hanem tedd azt, 

amit mondok. 
LUCY: Na hát ez már sok. Törődj a 

magad dolgával, igen? 
ROY: Nézd Lucy, mondok én neked 

valamit egészen őszintén . . . 
NICK (közbelép): Mi van ill, mi van 

itt? Szerelmi viták munka helyeit? Ezt 
nem fogjuk bevezetni. 

BOY: Miért munka helyett? Itt állok 
és várom a jelenésemet. Senki sem ta-
gadhatja, hogy tőlem a néző száz per-
centet kap a pénzért. Aznap este, mikor 
az édesapám meghalt, kimentem a szín-
padra és ugy játszottam, mint akárme-
lyik este. (Lucy felé fordul.) És ha az 
a nő, akire a jövőmet baziroztam, és aki-
nek meg akartam alapozni a krrierjét, 
megőrül és elveszti fejét, hát én akkor 
is tudom a kötelességemet és engem arra 
nem kell figyelmeztetni. Lányok, felállani. 
Gyerünk. 

PORKY (bejön): A detektív kinn ül és 
vár. Mi az ördög van itt? 

ROY: Mosolyogni, gyerünk. A közön-
ség ugorjon fel a székről gyönyörűségé-
ben. Hogy belül mi van, az mindegy. A 
komédiás dolgozzék. Egy-kettő. Zene. 
Mehetünk. (Zene. Lányok betáncolnak, 
mögöttük Roy, Steve és Porky meglepet-
ten néznek egymásra.) FÜGGÖNY. 
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Egy félórával később. A színpadon, tudni-
illik a helyiség színpadán, szól a zene. 
Porky ül a színen, a fogát piszkálja és 
pesszimisztikusan csóválja a fejét. A ru-
lettautomatával is megpróbálkozik, de 
nem sikerül nyernie. Ekkor Steve lép be 
a hall felől. Becsukja maga után az ajtót. 

STEVE: Még jó, hogy kimentem és le-
intettem ezeket a csikágói őrülteket. Ha 
ilyen hangosan tárgyalnak üzleti ügyeket, 
akkor hamarosan ki fog derülni, hogy 
milyen papirok azok a floridai papirok, 
amikkel a kenyérkémet keresem. 

PORKY: A detektív még mindig ott ül? 
STEVE: Még itt van. Diskurál. 
PORKY: Csak már menne a pokolba. 
STEVE: Ugy látszik, jól érzi magát 
PORKY: Hát nekem ez a dolog nem 

tetszik. Láttam én már detektiveket dol-
gozni. Mindig így kezdik. 

STEVE: Ugyan ne légy ilyen gyerek. 
Mindig megijedsz. Ahányszor csak va-
lami efféle kis baleset történik, rögtön 
megijedsz. 

PORKY: Én csak arra gondoltam, hogy 
bizonyosan egész csomó más detektív is 
ólálkodik a ház körül. (Sietve cigarettára 
gyújt.) Mondd, te Steve, mondd meg ne-
kem így magunk között, te tudod, hogy 
ki csinálta azt a dolgot, ugy-e? 

STEVE: Halvány sejtelmem sincs. 
PORKY: Hát én csak annyit mondok, 

hogy nem nagyon jó dolog neked itt lő-
dörögni, mikor Edwardsot éppen itt lőt-
ték le. 

STEVE: Hozzám beszélsz? 

PORKY: Csakis. 
STEVE: Nem újság errefelé, hogy va-

lakit üzletileg el lesznek láb alól. A rend-
őrség tulajdonképen örülhet, hogy ezzel 
az Edwardssel nem lesz több baja. 

PORKY (bátorságot gyűjt): Te Steve, 
ugy-e, te csináltad? 

STEVE: Én semmiről sem tudok sem-
mit. A megboldogult nagyon jó barátom 
volt. Semmi költséget és fáradságot nem 
fogunk kimélni, hogy szép és méltó te 
melése legyen neki. Mondd is meg az 
embereknek mind, hogy ki kell tenni 
magukéit. 

PORKY: Hallod-e, ugy beszélsz erről 
a temetésről, mint valami esküvőről. 

STEVE: Majdnem ugy is van. (Kopog-
nak. Steve intéssel parancsot ad Porky-
nak, aki nagy drukkal ugyan, de enge-
delmeskedik: kikukucskál az ajtónyitá-
son.) 

PORKY: Dolph. (Kinyitja az ajtót, 
Dolph besiklik.) Mi az? 

STEVE: Kiküldtelek egy kicsit leve-
gőzni, nem? 

DOLPH: A reggeli lapok már megje-
lentek. 

STEVE: Igen? 
DOLPH: Tele vannak az Edwards ha-

lálával. (Egy csomó lap van nála.) 
PORKY (elvesz egy lapot): Mit monda-

nak? 
STEVE: Lássuk, (ö is elvesz egy la-

pot.) 
PORKY (olvas): Egy alkoholcsempész-

banda főnökének rejtélyes halála. Tudó-
sitás a negyedik oldalon. 

A páratlan, az egyetlen 

csokoládé! 
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STEVE: Fényképek és minden. Gyor-
san dolgoznak ezek a lapok, azt meg kell 
adni. Maga a detektív is csak két órával 
ezelőtt tudta meg a dolgot. Bámulatos, 
igazán, micsoda fejlett technikája van 
manapság a sajónak. 

DOLPH: Nem kéne erről a dologról 
ilyen félvállról beszéni, Steve. És nem 
nagyon jó, hogy a lapok is igy felfújják 
a dolgot. Sohse jó az, ha ennyire felpisz-
kálják. 

PORKY (olvas): A holttestet megtalál-
ták. Titokzatos harc két ellenséges csem-
pészbanda között. 

STEVE: Olvasd magadnak, engem nem 
érdekel. 

DOLPH: A fene egye meg őket, egé-
szen jó szimatjuk van. 

STEVE: Igen, a szimatjuk, az nem 
rossz. Hallgassatok ide. (Olvas.) A rend-
őrséget bizalmas forrásból arról értesí-
tették, hogy a gyilkosságot valószínűleg 
a megölt Edwards saját bandájának egy 
tagja követte el, aki már régóta bosszú-
vágyat táplált a főnöke ellen és most 
végrehajtotta sötét tervét. Huszonnégy 
órán belül mindenesetre letartóztatás vár-
ható. 

DOLPH: Mutasd. (Elveszi az újságot 
Steoetől és olvassa. A papit reszket a ke-
zében.) 

STEVE: Kutvnoyerekek ezek az újság-
írók. Porky, jól vigyázz ezentúl, hogy vi-
seled magad, mert ezek a fickók mindent 
kiszagolnak. * 

DOLPH: Itt az van, hogy Edwardsnek 
egy saját emberére gyanakszanak, mi? 

STEVE: Persze. Én is azt hiszem. Aki 
ezt a nyomot kitalálta, annak remek szí 
maija van. 

PORKY: De tegyük fel, hogy a detek-
tívek minket nem fognak macerálni. Ak-
kor is van valami abban a titokzatos 
harcban a két banda között. Jó lesz vi-
gyázni a bőrünkre. Különösen neked, 
Steve. 

STEVE: Én vigyázzak? Vigyázzatok a 
bőrömre tik! (Nevet.) 

DOLPH Az Isten áldjon meg, Steve, 
ne nevess ezen, nem tréfa ez. 

PORKY: Nem bizony. 

ARANY CIPŐ 
P . 1 . 2 0 

Bármilyen szinü cipőjét átfestheti 

T R I O S BŐRFESTÉKKEL 
aranyra, ezüstre. 

Festék-, börkereskedésekben, drogériákban kapható 

STEVE: Fogjátok be a szátokat. Én se 
mondtam, hogy tréfa. És szedjétek össze 
magatokat, mert siralom rátok nézni. 

PORKY: Csak mondd meg, hogy mit 
csináljunk. 

STEVE: Mindenekelőtt ne drukkolja-
tok ilyen rettenetesen. 

DOLPH: Értsd meg: érted drukkolok! 
PORKY: Persze. A te biztonságodról 

van szó. (Kiles a lépcső alatti ajtón.) 
Csak tudnám, hogy ki csinálta. 

STEVE: Ha nem fogod be a szádat, ak-
kor majd én fogom be, de nem fogod 
megköszönni. (Odament hozzá.) 

PORKY (meghökken, meghunyászko-
dik): Jól van, hallgatok. De azért mégis 
csak nyugtalan vagyok. Hátha az Edwars 
bandájából valaki jön, aztán belémereszt 
egy golyót? 

DOLPH: Vagy én belém? 
STEVE: Hát aztán? Egyszer úgyis meg 

fogtok halni mind a ketten. (Nevet.) Na, 
elég legyen a nyafogásból. Bárcsak az 
Edwars bandája kikezdene velünk. Rög-
tön vennék két kocsit, kimennénk ezek-
kel a csikágóiakkal közéjük és megpró-
bálnók, hogy tudnak a csikágóiak célba-
lőni. 

DOLPH (türelmetlenül): De minek ez 
mind? Miért nem tűnsz el addig a város-
ból, mig egy kicsit leülepszik? 

STEVE (leül): Mert van itt valami, ami 
érdekel. 

PORKY: Hát vidd a tyúkot is magad-
dal. 

DOLPH: A fene egye meg azt a macs-
kát, hát ültesd egy autóba és vidd ahová 
akarod, csak eredj innen. 

PORKY: Igen. Ha itl maradsz, vala-
mennyien bajbajutunk. 

STEVE? Hát mind a kettőtöknek el-
ment az esze? Hiszen ha most elugrom 
innen, akkor rögtön biztos, hogy én öl-
tem meg Edwardstl Nahát. Mivel nem én 
öltem meg, tehát itt maradok. (Nyílik a 
nézőér felé vezető ajtó. A zene egy szám-
nak a végéi játsza igen hangosan. Nagy 
taps. A lányok hawaii kosztümben a 
színre jönnek. Unottan a kellékasztalhoz 
mennek és a holmijukkal foglalkoznak. 
Katie egy cédulái ad át Pearlnek és várja 
a választ.) Te most eredj ki és vigyázz, 
hogy a szünet alatt a csikágóiak ne lá-
bat lankodjanak itt nekem. A detektív kö-
rül pedig feltűnően ne ólálkodj. Ne csi-
nál j feltűnést. 

PORKY: Igen. 
STEVE: Te is. (Dolph felé.) 
?EARL (befejezi a cédula olvasását.j 

Mondd meg neki, hogy mihelyt lefestet-
tem magain, azonnal megyek. (Porky és 
Dolph kimennek.) 

STEVE: Lucy, másfél órája várok itt. 
hogy beszélhessek veled. (Mazie látván 
hogy Steve egyedül szeretne maradni 
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Lucyvel, fogja a holmiját és a többiek-
nek is intve, felmegy a lépcsőn. A többi 
lányok is vele.) Mondd, valami hiány-
zik rólad? Néhányszor bementem a néző-
térre, hogy lássalak a színpadon és lát-
tam, hogy valami hiányzik rólad. Nem 
tetszik az a karkötő? 

LUCY: De igen, nagyon szép, igazán 
nagyon szép. 

STEVE: Hát akkor miért nincs a ke-
zeden?! 

LUCY: Mert . . . tudniillik . . . majd el-
mondom az egészet később, mikor több 
időnk lesz. 

STEVE: Most van idő elég. Szünet van. 
nem? 

LUCY: Igen, de . . . mert ugy gondol-
tam . . . 

STEVE (megfogja a kezét): Na mondd, 
igazán, akarom tudni. Ugy örültem, hogy 
az én karkötőmet fogod hordani, 

LUCY: Egy kicsit már hordtam is. 
STEVE: Ha nem szereted, ki fogom 

cserélni egy szebbre. 
LUCY: Nem, nem, igazán nagyon szép. 
STEVE: Hát akkor? 
LUCY: Igen, mert Ruby aljas célzáso-

kat kezdett tenni és rájöttem hogy mire 
gondo l . . . 

STEVE: Mire? 
LUCY: Tudja azt maga? 
STEVE (forrón): Nézd, kicsi, te sze-

retsz engem, ugy-e, ne is tagadd, én tu-
dom hogy szeretsz. 

LUCY: Hogyne szeretném. 
STEVE: De nem ugy, hanem ugy, 

ahogy én téged . . . Én segiteni akarok 
neked . . . én mindent megtennék érted . . . 

LUCY: Nem, én ezt nem hordhatom, 
mert ez esetleg jelent valamit és én nem 
akarom, hogy maga félreértse . . . 

STEVE: De hát miért nem? Attól félsz, 
hogy rosszul bánnék veled? 

LUCY: Nem, nem, nekem nem kelleti 
volna elmenni magával, rögtön az első 
alkalommal, mikor meghívott vacsorázni, 
meg kellett volna, hogy mondjam magá-
n a k . . . (Szégyenkezve...) én tudom, 
hogy ez olyan bután hangzik . . . de én 
nem vagyok olyan lány. 

STEVE: Én éppen ezt szeretem benned. 
LUCY: Tudom én, hogy nem valami 

őrült nagy dolog, ha ilyen vagyok . . . 
(Szégyenkezve.) Erényes, ugy mondják, 
ugy-e? Hát szóval, én jól tudom, hogy 
vannak nagyon kedves, derék és jó lá-
nyok, akik nem erényesek, szóval, nem 
valami nagy dolog ha én ilyen va-
gyok, de éppen ha már ilyen vagyok, 
hát nem vehetem el magától a karkötőt, 
mert nincsen jogom elvenni. 

STEVE: Nézd, kicsi, hallgass ide, 
mondd meg őszintén: próbáltam én veled 
egyszer is erőszakoskodni? 

LUCY: Nem, egyszer se, én mondom is 
m i n d i g . . . 

STEVE: Hát akkor miért ne diskurál-
hatnék, sétálhatnék, vacsorázhatnék ve-
led éppen ugy. mint akármilyen más is-
merősöd, nem igaz? 

LUCY: Tudja, maga nős ember is, és ... 
STEVE: Én? Dehogy vagyok nős, hogy 

volnék? 
LUCY: Nekem azt mondták, hogy 

maga nős. 
STEVE: Voltam, de elváltam. Nem is 

egyszer. Már kétszer elváltam. Nézd. 
Amiért itt vagy ebben a lokálban, azért 
én nem ugy tekintelek téged, mint a lo-
kálban szokás a lányokat, én komoly em-
ber vagyok, nem olyan Pali, ki jön, kuri-
zál, pezsgőt rendel, aztán elmegy, én sze-
relmes vagyok beléd, tudd meg, egész 
komolyan, minden tréfa nélkül. (Kissé 
magához vonja, ftoy megjelenik a lép-
csőn.) Ne hallgass senkire, csak rám, ki-
csikém, meglátod, milyen jól fogok bánni 
veled . . . 

ROY: Lucy, Mazie sürgősen beszélni 
akar veled. 

LUCY: Igen? Megyek . . . Bocsánat . . . 
(Kisiet, Roy összeszedi bátorságát, lejön 
a lépcsőn és próbál nyugodt benyomást 
kelteni. Steve kicsinylő mosollyal méri 
végig és várja.) 

STEVE: Mondja, maga szinész? (Roy 
megáll.) Vágták már magát orron? 

ROY: Hogyne. Egyszer. Várjon csak. 
hadd gondolok vissza. Kétszer. Miért? 

Gyomorbetegeknek és vérszegényeknek: 
g y ó g y i t a l a 

P A R Á D I V I Z 
K a p h a t ó m i n d e n ü t t v a g y k ö z v e t l e n ü l a F o r r á s -

ke z e l ő s é g n é l P á r á d ( H e v e s m e g y e ) 
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STEVE: Mert szeretném tudni, van-e 
rá gusztusa mégegyszer. 

ROY: Mit vétettem én ön ellen? 
STEVE: Semmit, fiam. Ahhoz maga 

kevés. Szamár vagyok, hogy magával iz-
gatom magam. (Legyint, el a nézőtér felé. 
Mazie és Lucy jönnek a lépcsőn.) 

MAZIE: Te Roy, miféle hülyeségekel 
csinálsz le itten? 

LUCY: Azt mondja Mozié, hogy nem is 
akart velem beszélni. Az egészet te ma-
gad találtad ki. 

ROY: Igenis, én találtam ki, mert le 
akar tam rázni rólad azt a nyavalyást. 

MAZIE (lejön): Nyavalyás? Azt mondod 
róla, hogy nyavalyás? Óriási vagy. 

ROY: Igenis, ez a nyavalyás nem Lucy-
nek való társaság. És ettől a perctől 
kezdve gondom lesz rá, hogy ne üljön 
folyton a Lucy nyakán. 

MAZIE: Gondod lesz rá? Ó, te angyal. 
LUCY: Te, Roy, te mindenfélét csak ugy 

elhatározol az én nevemben is és eszedbe 
se jut megkérdezni, hogy én mit szólok 
hozzá. 

MAZIE: Kíváncsi vagyok erre a cir-
kuszra. Ki akar kezdeni Crandallel. 

ROY: így lesz, punktum. Ma este nem 
veszel részt azon a vacsorán, olt kezdő-
dik a dolog. 

MAZIE: Ugyan ne beszélj zöldeket, 
hogyne venne részt, persze hogy részt-
vesz. 

ROY: Nem vesz részt. Ez a társaság 
nem nekivaló társaság. 

MAZIE: Ugy? És nekem való, mi? Ne-
kem azért egész jó, mi? 

ROY: Az más. Te tudsz bánni a palik-
kal, te meg vagy kenve minden hájjal, 
téged nem kell félteni. De őt kell. 

MAZIE: Csak te ne féltsd Lucyt olyan 
nagyon. Ez a Steve nagyon kedves em-
ber és nem akar egyebet, mint egy kis 
ártatlan mulatságot. 

ROY: Mondod te. 
MAZIE: Mondom én. 
ROY: Hát én meg azt mondom, hogy 

egész éjszaka dőzsölni és nehéz pálinká-
kat inni, az nem való egy fiatal lánynak. 
Nem azért mondom, én nem affektálok, 
egy pohár sört én is szívesen megiszom, 
de ha egy lány ezen a pályán vinni akarja 
valamire, akkor nem ugy kell kezdeni, 
hogy ilyen megveszekedett részeges lum-
pokkal dáridózik reggelig. Nahát. Másod-
szor pedig vissza fogod neki adni azt a 
karkötőt. 

c s o u a i A o É J f f A f j f J u r ó 
i E M V H E - ^ R Í - B j I T O S | 

MAZIE: Visszaadni? Mondd, te hülye 
vagy? Hiszen ötszáz dollárt minden pilla-
natban kaphat érte. Nézd, te őrült vad-
állat. Lucynek van egy remek sánsza. 
Ebből a milliomosból kiszedhet annyil. 
amennyit akar, hacsak egy kicsit ügyes. 
És most te jössz és mindent elrontasz 
neki? 

ROY: El bizony. De nagyon is. 
MAZIE: Nahát nem is vagy te úriember, 

mondhatom. Hátha ez a Steve elveszi fe-
leségül? Hiszen olyan szerelmes, mint 
egy ló. 

ROY: Elveszi feleségül? (Az égre néz.j 
MAZIE: Igenis, mért ne venné el? És 

selyem fehérneműje lesz és cselédet fog 
tartani az autója lesz. Nahát. 

LUCY: Ha már eleget vitatkoztatok ró-
lam, szóljatok, mert én is szeretnék be-
szélni. 

ROY: Hátha ez az ember már házassági 
ígéretekkel operál, a legfőbb ideje, hogy 
közbelépjek. Nekem itt cselekednem keli. 

MAZIE: Ugy van. El kell tiinnöd a bal-
fenéken, édesem. 

ROY: Te is igy gondolkozol az esetről, 
Lucy? 

LUCY: Nem. 
ROY: Helyes. Akkor szeretnék veled 

valamit négyszemközt megbeszélni. 
MAZIE: Jól van fiam, megyek. Lucy, 

egy árva szót se higyjél neki. (A lépcső 
felé el.) 

LUCY: Roy, kérlek, ne csinálj ilye-
neket. 

ROY: Milyeneket? 
LUCY: Ne mászkálj ilt nekem, mint 

egy őrangyal és ne csinálj mindenkivél 
kellemetlenségeket. 

ROY: Éppen hogy téged akarlak meg-
kímélni a legnagyobb kellemetlensé-
gektől. 

LUCY: Az nagyon szép, de várd meg, 
mig megkérlek. 

ROY: Nem bizlál meg, az igaz. De mon-
dok én neked valamit. (Hozzálép. Mele-
gen.) Nézd, te jól tudod, hogy én egészen 
oda vagyok érted, én csak azért nem be-
széltem eddig házasságról, meg efféléről, 
mert nemrég halt meg az apám. De ha 
ez a nyavalyás elkezd beszélni róla, 
akkor én is kijátszom az adu alsót. Én 
téged el akarlak venni feleségül, mit 
szólsz hozzá? 

LUCY: Én igazán nem tudom . . . 
ROY: A táncszámnak is jobb volna, 

nem? 
LUCY: Én erre igazán sose gondoltam . . . 

ROY: Okosabban tettem volna, ha már 
régebben szóltam volna, az igaz. De még 
nem késő. Most megmondtam. 

LUCY (zavartan): Én i g a z á n . . . olyan 
zavarban vagyok . . . meg vagyok lepve. 

ROY: Nem kell most rögtSn felelni. 
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(Szomorúan.) De én azt hittem hogy . . . 
tudod, hogy . . . hogy . . . hogy az érzel-
meim . . . én nem is tudom, hogy fejez-
zem ki magam. 

LUCY: Én tudtam, hogy . . . vagy in-
kább reméltem, hogy . . . 

ROY: Tudtad, vagy remélted, mindegy. 
Most már hivatalosan tudod. Na? 

LUCY (feláll): Én nem t u d o m . . . én 
nem tudok f e l e ln i . . . 

ROY: Nézd, én mindig tudtam, hogy 
mink ketten a lelkünk mélyén egymáshoz 
tartozunk. Én megmondtam neked, hogy 
mit é r z e k . . . most te is mondjál nekem 
csak egy s z ó t . . . nem többet, csak egy 
szót . . . megígérem, hogy nem fogok or-
dítani az örömtől, csak magamban fogom 
érezni, amit kell. No? (Szünet.) Nem 
mondasz semmit? 

LUCY: Nézd, nekem ezt előbb végig kell 
gondolni, ez olyan hirtelen j ö t t . . . 

ROY: Ugyan . . . azt az egy szót éppen 
olyan könnyű most kimondani, mint hol-
nap, vagy akármikor. 

LUCY: De hogy mondjak most akármit, 
mikor nem tudom, hogy szeretlek-e, vagy 
nem. 

ROY: Hát figyelj ide. Ugye, mi nagyon 
jól érezzük magunkat együtt? 

LUCY: Nagyon. Igazán nagyon jól. 
ROY: És mondd, mikor bejössz a lo-

kálba és én jövök és köszönök neked, 
nem érzel egy olyan kis melegséget, egy 
olyan kis kellemességet? 

LUCY: De igen. 
ROY: Na' látod. Ez az. Ezt ugy hívják, 

hogy szerelem. Én is éppen igy vagyok. 
LUCY: Igen, de hogy beszéljünk mink 

házasságról, mikor mindaketten olyan 
szegények vagyunk? 

ROY (megdöbbenve néz rá, sértve el-
fordul): Ja, ugy. Gazdag ember kell. 

LUCY: Azt én nem mondtam. 
ROY (megvetően): Egy jó pali. Az 

igen. 
LUCY: Ne beszélj szamárságokat. Én 

csak nem akarok a levegőbe beszélni 
meggondolatlanul olyan dolgokat, amiket 
aztán később megbánnék. Én most csak 
annyit mondhatok, hogy egy ilyen fontos 
dolgot alaposan meg kell gondolni. 

ROY: Szóval gondolkozási időt akarsz. 
LUCY: Igen. 
ROY: Rendben van. Eredj az öltözőbe 

és gondolkozz. 
LUCY: Nézd, ne beszélj igy velem, mert 

akkor sose megyek hozzád. 
ROY: Jó, jó, nem kell mindjárt mellre 

szivni mindent. A jövő héten megint be-
szélünk róla. (Lucy közel van a síráshoz, 
össze kell harapnia a száját, hogy vissza-
tartsa a könnyeit. Kisiet. Roy utánanéz, 
amig elmegy, aztán odalép a telefonaulo-
maiához, pénzdarabot dob bele.) Halló, 

kérem nagysád a bejelentőt. (Vár.) Halló, 
bejelentő? Kérem, nagysád, Trentonnal 
akarok beszélni, tessék nekem adni ottan 
a Capitol-szállodát, a számát nem tudom, 
a trentoni központ majd tudja . . . igen . . . 
és a Capitol-szállodában a Maloney-fivé-
rek egyikével akarok beszélni. Tessék? 
Nem, Maloney. Nem Baloney, nagysád, 
Maloney. M, mint. Igen, Maloney. 
Ketten vannak fivérek, akármelyik jó 
lesz. De kérem, nagysád, gyorsan 
tessék csinálni, mert roppant életbevágó 
fontos beszélgetés. Mennyi idő múlva vár-
hatom? Mennyi? Hát jó, csak mennél 
gyorsabban. Tessék? Ja, igen, még nem 
mondtam be. Roy Lane színművész, Man-
hattan 5440. Igen. Köszönöm. (Az utolsó 
szavak alatt Lucy jött le a lépcsőn, kissé 
habozva. Roy felakasztja a hallgatót.) 

LUCY: R o y . . . 
ROY: Miaz? Drágám? 
LUCY: Valamit meg szeretnék neked 

magyarázni. 
ROY: Mit kell itt magyarázni? Vagy azt 

mondod, hogy igen, vagy azt mondod, 
hogy nem. Elég egyszerű. 

LUCY: Nem, előbb meg akarok valamit 
magyarázni. 

ROY (közelebb jön): Mondd, csupa folt 
az arcodon a festék. Te sirtál. 

LUCY: Igen. 
ROY: Ja j , fiam, a pályán ez az első do-

log, amit meg kell tanulnod: előadás alatf 
sohasem szabad sirni. 

LUCY: Én azért sirtam, amiért ugy 
beszéltél velem. 

ROY: Ezennel bocsánatot kérek. Nekem 
ez megéri. Mert most már tudom, milyen 
tisztességesen gondolkozol. Bocsásd meg, 
ha szórakozott vagyok, de egy nagyon 
fontos üzleti telefont várok. 

LUCY: Borzasztó volt, amit mondtál 
nekem, hogy én egy gazdag embert aka-
rok. (Közel a síráshoz.) Nekem ilyet 
mondani. 

ROY: El kell felejteni, rendben va-
gyunk. Holnap majd ezt mind részleteseb-
ben megbeszéljük. 

HANGSZEREK! ! 
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Külön magyar levelezési ositályl 
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LUCY: Én csak azt akartam megma-
gyarázni, hogy én csak azért beszéltem 
arról, hogy szegények vagyunk, mert én 
egész életemben csak a szegénységet is-
mertem és a mamám mindig azt mondta, 
hogy ő nem bánja, akárkihez megyek, 
csak szegény emberhez ne menjek soha 
feleségül,, hát én csak azért mondtam és 
akkor te nekem olyanokat mondasz, hogy 
pali, meg ilyeneket, én nem ugy értettem 
azt és te csakugyan szegény vagy, hát 
a k k o r . . . 

ROY (közbevág): És azt mind elfelejtet-
ted, amit a táncszámról mondtam neked? 
Ha az beválik, rettenetes összegeket fo-
gunk keresni? (A telefon szól.) Na látod 
Most pedig eredj az öltözőbe, nekem itt 
egy üzleti beszélgetésem van. (Lucy ki-
megy, Rag felveszi a kagylót.) Halló, igen. 
én várom Trentont. Halló, Trenton? Halló! 
Maloney? Halló, melyik? Halló, te vagy 
az, Jack? Szervusz, itt Roy beszél! Szer-
vusz! Hogy megy a szám? Van közönség? 
Mennyi? Kérlek, a mai viszonyok között 
nagyon szép. Micsoda? Melyik ügynök-
kel? Hogyne, beszéltem. Még tegnap. Azt 
mondja, hogy fényképeket akar látni. 
Küldjelek képeket, lehet, hogy nektek nem 
is kell ideutazni, megcsinálom magam. 
Halló. Várjál, még akarok valamit mon-
dani . . . Halló, tovább megyünk, nagy-
sád . . . Hallgass ide. Egy szívességre akar-
l ak kérni. (Jelzések, csengő, Ruby, Grace 
és Mazie iskolásleányoknak öltözve jön-
nek le a lépcsőn és beszélgetnek.) Hall-
gass ide. Van nálad ceruza? (Halkitoa be-
szél tovább.) 

RUBY: Hát persze, mért ne maradnánk 
itt. Ha egyszer Steve meghívott. Talán van 
valakinek valami kifogása? 

GRACE: Lucy okoskodik. (A kellék-
asztalról iskolatáskákat és könyveket 
vesznek fel.) 

RUBY: Ó Istenem, ettől az egy vacsorá-
ló] nem fogja elveszteni az erényét a kis 
édes. 

MAZIE: Miért? Nálad hány vacsora 
kellett hozzá? 

RUBY:Tudhatnád, fiam. Az első vacso-
rán téged is ott láttalak, mint régi macs-
kát. 

ROY (a telefonnál): Hé, nem tudtok egy 
kicsit csendben maradni? 

! ! H ö l g y e k ! ! Ü U r a k ! ! 
Hajfestés telies garanciával! 

Ondolálás. hajvágás, mosás 80 fillér, 
manikür 50 fillér. — Uraknak fel-
ismerhetetlen paróka. — P a r ó k a -

k ö l c s ö n z é s — Maszkirozás 
Radó Sándor szinész hölgyfodrászata 

Aradi-utca 11 (Oktogonnál) 

MAZIE: Ez a Steve ugy eldobott téged, 
mint egy mosogatórongyot, mi? 

RUBY: Mondd, édesem, azt akarod, 
hogy apró darabokra tépjem a képedet? 

MAZIE: Próbálr meg, drágám. 
GRACE: Vigyázni, végszól (A lányok 

hirtelen sorba állanak és gyerekhangon 
énekelni kezdenek, bemasiroznak a szín-
padra.) 

ROY: Ha ezt megteszed nekem, öre-
gem, az életemet mentetted meg. Nagyon 
köszönöm, mindig számithatsz rám. Szer-
vusz. (Pearlhez, aki kalózkosztümben 
megjelenik a lépcsőn.) Telefonozni akarsz? 

PEARL: Nem, köszönöm, beszélnem 
kell valakivel. 

ROY: Neked is? Mert nekem is beszél-
nem kell valakivel. De az nem fogja meg-
köszönni, mert odasózok egyet az orrára, 
esküszöm. 

PEARL: Te Roy. 
ROY: No? 
PEARL: Te mindig jó és kedves voltál 

hozzám. Adok én neked egy jó tanácsot. 
Ne okoskodjál ezzel a Crandallel. Ez egy 
életveszélyes ember. 

ROY: Bízd csak rám. Mire észreveszi 
magát, már börtönben fog csücsülni. (Sza-
lad megnézni, hogy van-e már jelenése, 
látja, hogy még ráér, visszajön.) Tudod, 
mi ez az ember? 

PEARL: Mi? 
ROY: Alkoholcsempész. 
PEARL (színlelt meglepetéssel): Gon-

dolod? Érdekes. 
ROY: Meg vagyok győzdve. És én ennek 

utána fogok járni. (Tanár gyanánt követi 
a lányokat a színpadra. Pearl egyedül ma-
rad, a telefonhoz lép és pénzt dob a ké-
szülékbe.) 

DAN (ekkor lép be): Jó estét. (Pearl 
hamar felakasztja a kagylót és ijedten 
visszafordul.) Megkapta a cédulámat, 
ugy-e? 

PEARL: Meg. 
DAN: Telefonálni akart? 
PEARL: Nem fontos. 
DAN: Csakugyan nem fontos? 
PEARL: Már egyszer mondtam, hogy 

nem fontos. Vár. Aztán türelmetlenül 
hozzáteszi.) Jaj , én itt állok, pedig öltöz-
ködnöm kell a számomhoz. (Indul a 
lépcső felé.) 

DAN (útját állja): Nem akarom soká 
tartóztatni. (Pearl háttal feléje megáll.) 
Mondja, mikor látta legutoljára Ed-
ward st? 

PEARL (megfordul): Tessék? 
DAN: Mikor látta legutóbb Edwardst? 
PEARL: Hogy jut eszébe ilyet kér-

dezni? 
DAN: Tudja, hogv ki vagyok? 
PEARL: Tudom, egy delekitv. 
DAN: Igen. És én is tudóin, hogy maga 



S Z Í N H Á Z I ÉLET 
131 

kicsoda. Maga az a lány, akit többször 
láttam együtt Edwarssel, mikor még a 
másik kabaréban táncolt. 

PEARL: Ez tévedés, kérem, ö n engem 
nem látott soha. 

DAN: De láttam. Igaz vagy nem igaz? 
PEARL: Na és ha látott. Van abban 

valami? 
DAN: Dehogy, a világért sem. Mért 

szerződőt ide? 
PEARL (megtörik): Csak nem akar el-

árulni á direktornak? 
DAN: Eszemágában sincs. Amit kérde-

zek magától, azt a magam céljaira kérde-
zem, nem a direktora számára, afelől 
nyugodt lehet. Edwarssel szakított maga? 

PEARL: Dehogy szakítottam, miért sza-
kítottam volna? 

DAN: Maga ebben a helyiségben az Ed-
wards ellenségeit figyeli, mi? 

PEARL: Nézze, ezt meg kell értenie. 
Kit tudott volna találni, akiben jobban 
megbízhatott volna? Akárki jön ide, azt 
lefizetik ezek a Crandallék. Hát . . . (Vál-
tat von.) ide szerződtem . . . és mindig ér-
tesítem J imet . . . 

DAN: Kit? Ja persze, Jim Edwarst. 
PEARL: Igen, hogy ezek a Crandallék 

mit főznek ellene. 
DAN: Magában persze vakon megbizik 

Jim, mi? 
PEARL (látja, hogy nem kell félnie): 

Mihelyt megkapja a papírjait a kerület-
nél, össze fogunk esküdni. 

DAN (elfordul): Szegény bolond! 
PEARL (megijed): Mi az, csak nem 

csinált Jim valamit, amiért keresik? 
DAN: Nem, nem, semmit, nincs vele 

semmi bajom. 
PEARL: Kérem, beszéljen velem őszin-

tén. Történt valami? Olyan furcsán be-
szél. 

DAN: Van még dolga ma este a szín-
padon? 

PEARL: Hogyne, mindjárt rámkerül a 
sor. 

DAN: Hát akkor nem is akarom tovább 
fentartani. Én csak azt szerettem volna 
tudni, hogv látta-e Edwarst ma este. 

PEARL: Nem, reggel óta nem láttam. 
De . . . azt hiszem, megmondhatom magá-
nak, maga olyan derék embernek lát-
szik . . . Jim azt mondta ma reggel ne-
kem, hogy ma este alighanem ide fog 
jönni, mert valami beszélnivalója lesz 
Crandallel. 

DAN: Ezt m o n d t a ? . . . 
PEARL: Igen! 
DAN: Hát én akkor megyek is a dol-

gom után. Jó éjszakát, asszonyom. 
PEARL (boldogan): „Asszonyom". . . 

Még nem. Csak három hét múlva. 
DAN: De erről itt nem tud senki, ré-

mítem? 

PEARL: Ugyan! Annyi eszem csak van! 
Hiszen mindenáron ki akarok kerülni in-
nen. Csak nem fogok fecsegni. (Roy és 
a három lány az énekszámukat befejezve, 
jönnek a szinre.) 

DAN: Helyes. Jóéjszakát. (Először a 
nézőtér elé megy, de aztán elfordul és ki-
megy a hall felé. Pearl meg van zava-
rodva, nem tud mit gondolni, tűnődik 
egy darabig, aztán fejét csóválva, zavar-
tan elmegy a lépcső felé.) 

ROY (felszed egy kelléket): Hanem az-
tán azt előre megmondom, hogy nekem 
annál az oldalrugásnál több helyet adja-
tok, mert nem én leszek az oka, ha meg-
rúgok valakit. 

GRACE: Jó, majd vigyázunk. (Roy 
visszamegy a színpadra.) 

RUBY: Melyik rohadt vette fel az én 
papucsomat? 

MAZIE: Mindjárt gondoltam, hogy a 
tied, mert a lábam kétszer is belemegy. 
(Mennek fel az öltözőkbe. Nick és Porky 
jönnek a hall felől.) 

PORKY: Nem tudom én ezt sokáig 
nézni. Mindig más lányokat látok, az jó. 
De mindig uavanazokat a táncokat, az 
már rémes. (Lucy egy távirattal a kezé-
ben jön le a lépcsőn és megy balra.) 

NICK Ezért a pénzért én jobbat nem 
adhatok. (Lucyhez.) Hová mégy? 

LUCY: A számomra pontosan itt leszek. 
NICK: Nem azt kérdeztem. Hanem 

hova mégy? 
LUCY: A portásnak akarom odaadni 

ezt a táviratot, hogy adja fel az anyám-
nak. Ha itt maradok a vacsorán, akkor 
értesíteni kell. (Nick bólint, hogy mehet, 
Lucy kimegy.) 

PORKY: Ez az, amelyikért Steve ugy 
odavan? 

NICK: Nem nagyon értem, hogy mi 
tetszik rajta, de ez az. Olyanokat mond. 
hogy ennek a lánynak van a legjobb lába 
Newyorkban. (Lil bejön.) 

PORKY: Butaság. Láb igen sokféle van. 
Van vékony láb, vastag láb, mindenféle, 
kinek milyen az Ízlése. 

LIL (a lépcső alján): És maga milyet 
szeret, Thompson ur? (Nick, el.) 

PORKY (zavartan): Én? Ha egy nőnek 
helyén van az esze, akkor én a lábával 
nem sokat törődök. 

Maiflrolax thea... 
Karcsú alak az élelmód korlátozása nélküli 
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LIL: Ez egy ember, ezt nevezem. (Tük-
röt és toalett-holmit rak a zongorára.) 

PORKY: Hát a barátaim azt mondták, 
hogy kegyed remekül játszik. 

LIL: Igazán? És magának hogy tet-
szettem? 

PORKY: Remek. Nem látott a néző-
téren? 

LIL: Látni láttam a zsöllyében ülni, de 
az egy kicsit rosszul esett, hogy aludt, 
amikor odanéztem. 

PORKY: Ô n e m . . . azt nem ugy kell 
v e n n i . . . én azt ugy s z o k t a m . . . az nem 
a l v á s . . . én csak behunyom a szememet, 
mikor el vagyok ragadtatva . . . 

LIL: Jó, jó. Mikor a lányok voltak a 
színpadon, tudom istenem, nem hunyta 
be a szemét. 

PORKY: Persze hogy nem, mert az 
nem érdekelt. Hallgatni nem volt érde-
mes, amit énekeltek, hát legalább (Meg-
vetően) néztem őket. De a kegyed éneke... 
hát az i g e n . . . nem tudom jól kifejezni 
magam . . . annak a barátomnak, aki mel-
lettem ült, azt mondtam: „Te, hallod-e 
ennek a nőnek valami remek női hangja 
van". 

LIL: Igen, hát sose éneklek hamisan, 
azt nem lehet mondani. 

PORKY: Jaj , kérem, az nagy dolog, ha 
ezt valaki elmondhatja magáról. Tudja, 
szeretnék én ezekről a művészi dolgokról 
részletesebben elbeszélgetni kegyeddel. 
Velünk lesz ma este, remélem, a Steve 
vacsoráján, ugy-e? 

LIL: Ha gondolja, hogy nem fogom un-
tatni a t á r s a s á g o t . . . 

PORKY: Micsoda beszéd, ezennel meg 
van hiva kegyed is. 

LIL: Csak ar ra kérem előre, hogy ne 
énekeltessenek, mert disznóságokat nem 
tudok énekelni, már tudnillik tudok 
ugyan, de amit én tudok, az ennek a tár-
saságnak nem elég disznó. 

PORKY: Nem, éneklés itt nem lesz. Aki 
ma este itt lesz, annak mind elveszett a 
hangja a tőzsdén, ugy kiabált. (Csengetés.) 

LIL: Hopp, ez nekem szól. Most me-
gyek és leadom a kupléimat. (Roy he.) 

PORKY: Tud ja mit, megyek a néző-
térre és meghallgatom. 

LIL: De olyan helyre üljön, hogy lát-
hassam. 

PORKY: Micsoda beszéd, odaülök a 

Orvosi Gyóovkozmetikai Intézet 
llilllllllllll IV., Váci-utca 20. Illllllllllll! 
Szépséghibák fájdalmatlan kezelése, — Otthoni 
kúrák. — Qyors sovámltás. — Olcsó bérlet-
rendszer. Garancia a szakorvosi vezetés 
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legelső sorba, a lába alá. (Lil bemegy a 
színpadra, Porky a nézőtérre.) 

ROY (utánuk néz. Ekkor Lucy jön a 
hall felöl. Roy elfordul, a kellékasztalhoz 
megy és kezd átöltözni. Lucy, mialatt 
me9U a lépcsőn felfelé, várja, hogy Roy 
beszéljen, de miután ez nem szól, ő meg-
áll.) 

LUCY: Csak azt akarom mondani, hogy-
ha mindig igy akarsz bánni velem, mint 
ma este, akkor rettenetes fé r j válna be-
lőled. 

ROY: Csak azt akarod mondani, más 
mondanivalód nincs? 

LUCY: Azt hiszem, ez éppen elég. 
ROY: Neked elég lehet, nekem nem 

elég. Gyér ide. 
LUCY: Ha valami mondanivalód van, 

tudod jól, hol találsz meg. 
ROY: Tudod jól, hogy nagyon gyors 

öltözésem van. 
LUCY (odajön hozzá): Hát halljuk. 
ROY: Inni mentél ki? 
LUCY: Nem. 
ROY: Annak nagyon örülök. Hát mit 

csináltál? 
LUCY: A mamának táviratoztam. 
ROY (meghökkenve): Mit? 
LUCY: Annyira kezdtél uraskodni fö-

löttem, hogy kénytelen voltam megpró-
bálni, vájjon van-e még saját akaratom. 
Hát ezzel a saját akaratommal elhatároz-
tam magam és táviratoztam a mamának, 
hogy ma este meg vagyok hiva egy vacso-
rára és ne várjon haza. 

ROY: Hát ezt nagyon rosszul tetted. 
(Leveti a nadrágját.) Nézd, Lucy, én min-
dig jó pajtásod voltam és ha egyéb jo-
gom nincs is, hát ezen az egy alapon 
mégis csak jogom van ahhoz, hogy be-
széljek a fejeddel. Kinek tartozol te töb-
bel: ennek a nyavalyás Crandallnek, aki 
egy gazember és aki nem tiszteli a nőket, 
vagy szegény, fehérhajú, agg édesanyád-
nak, aki magányosan üldögél a szobács-
kájában és téged hazavár. 

LUCY: Nem magányosan üldögél, hi-
szen a húgom otthon van vele. 

ROY: Ehl (Mérgében eldobja a nadrá-
got és egy másikat vesz.) 

LUCY: És ha azt hiszed, hogy nincs 
bennem elég tisztesség és egy ilyen va-
csorára se lehet nyugodtan odaengedni, 
akkor jobb lesz, ha valaki olyat keresel 
magadnak, akiben meg tudsz bizni. 

PORKY (belép): Kilóg az inge. (El az 
irodába.) 

ROY (nem figyel rá): Az az én magán-
ügyem. (Nadrágot huz.) Nézd, hát nyisd 
ki a szemed és vedd észre, hogy kik ezek. 
Most persze rettenetesen adják a bankot, 
mintha ők találták volna fel a spanyol-
viaszkot, de majd nézd meg őket, mikor 
a tolonckocsival bemenn?k a hűvösre. 
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Nézd, Lucy, gondol azokra a tervekre, 
amiket együtt kieszeltünk, ne hagyd ma-
gad megszédíteni, mint egy kerge tyúk. 

LUCY: Miféle kifejezések. Kikérem ma-
gamnak. Én nem vagyok kerge tyúk. 

ROY: Hátha nem vagy az, remekül utá-
nozod. 
_ LUCY: És most már csak azért is elme-
gyek arra a vacsorárra, mert meg aka-
rom neked mutatni, hogy nem rendelke-
zel velem. 

ROY: Hiszen, ha rendelkeznék, már ré-
gen elfenekeltelek volna. 

LUCY: Na, ne mondd, igazán? 
ROY: El ám, alaposan. És ha rajakap-

lak, hogy pálinkát iszol, akkor az egész 
társaság előtt nyakonütlek, azt jegyezd 
meg magadnak. 

LUCY: Hát akkor nem is beszélek ve-
led többet az életben. 

ROY: Bánom is én, ne beszélj. Nekem 
kötelességem, hogy a partnerem érdeké-
ben teljesítsem a kötelességemet. Ez 
elsősorban művészi kötelességem, mert 
művész vagyok, másodsorban emberi kö-
telességem, mert ember vagyok. (Csenge-
tés.) Az én lelkiismeretem nyugodt, és 
megtettem mindent, ami emberileg és 
művészileg lehetséges. (Fejére próbálja 
kómikus jelmezének kalapját.) Én neked 
tisztességesen elmondtam, hogy milyen 
érzelmekkel viseltetem irántad. Többet én 
nem tehetek. Ha te minden áron a vesz-
tedbe akarsz rohanni, akkor az én lelki-
ismeretem isten és ember előtt tiszta. 
(Kómikus pózba vágja magát szerepe 
szerint és betáncol a színpadra. Ekkor 
Porky jön ki az irodából és az ajtóban 
visszabeszélve, egy pillanatra megáll.) 

PORKY: Hát persze. Nagyon természe-
t e s . (Meglátja Lucyt, aki indult felfelé a 
lépcsőn. A lány láttára becsukja az iroda-
ajtót és a szin közepére jön.) Mondja, 
kislány, nem látta . . . (Egy másik ajtó 
nyilik és Dan jelenik meg.) Most jönnek, 
na nem baj, majd beszélünk később. 
(Lucy még lenéz a korláton keresztül, 
hogy ki az, aztán el.) Hát maga van itt? 
Mii csinál errefelé? 

DAN: Csak ugy nézegetek. Nincs egy 
szál gyufája? 

PORKY: Hogyne volna. (Gyufát gyújt 
neki, a keze reszket.) 

DAN: Mondja, mitől reszket magának 
a keze? 

PORKY: Nem is reszket. 
DAN (nevet): De mennyire reszket. 

Nézze. (Megfogja a Porky öklét.) 
PORKY: Ja? Az semmi. Mindig igy mo-

zog. 
DAN: Ha detektív van a közelben, mi? 
PORKY: Nem. Mikor szerelmes vagyok. 

(Dolph jön a hall felöl. Mikor ezeket 
meglátja, ijedten megáll, aztán visszasiet 
a hallba.) 

DAN: Mondja, vádolták már magát gyil-
kossággal? 

PORKY (dadog a rémülettől): Én? 
Nézze, Dan, ne maceráljon engem, csak 
nem gondol engem képesnek ilyesmire? 

DAN: Nem, nem, hiszen csak ugy 
mondtam. Nem is magára gondoltam tu-
lajdonképpen, hanem egy i z é r e . . . na 
mindegy . . . 

PORKY: Kire? 
DAN: Mindegy, egy bizonyos illetőre. 

Ez a bizonyos illető nagyon jól tette 
volna, ha mindent elmondott volna, amit 
tud. 

PORtfY: Hát persze. Mindent el kell 
mondani, hiszen előbb-utóbb minden ki-
derül. Ezt mindig mondom. 

DAN: Persze. Az az ember, akiről beszé-
lek, nagyon rossz társaságba keveredett. 

PORKY: Jaj , a rossz társaság, az na-
gyon veszedelmes dolog. Én mindig mon-
dom, hogy attól őrizkedni kell. Hát nincs 
igazam? Mondja, Dan, hogy is mond-
jam . . . nézze, én esküszöm, hogy nekem 
ahhoz a dologhoz semmi közöm nem volt. 

STEVE (tettetett közömbösséggel fel-
merül a hall felől, mögötte Dolph, mintha 
csak véletlenül járnának erre.) Nézd csak, 
Dan. Há maga mit csinál itt? Szétrob-
bantja nekem a vacsoratársaságomat? 

DAN: Dehogy. Várok itt valakit, aki 
látta Edwardst, mikor itt volt. 

STEVE: De hiszen már mondtuk ma-
gának, hogy Edwards nem volt itt. 

DAN: Lehet, hogy tévedtek. 
STEVE: Itt senkinek sincs oka, hogy 

elbolonditsa magát. Ha láttam volna, 
miért ne mondanám meg? 

DAN: Esetleg elfelejtette. 
STEVE: Ugyan kérem. 
PORKY: Egész biztos, hogy a saját ban-

dájából való ember csinálta azt a dolgot. 
DAN: Én máskép látom a dolgot. Mi-
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kor megtalálták, nem volt nála revolver, 
a lövés pedig a hátán ment be. Ebből azt 
lehet következtetni, hogy valami békés 
megbeszélésre ment valahová és ugy lőt-
ték le. 

PORKY: Én pedig kijelentem és még 
százszor egymásután kijelenthetem, hogy 
nem is ismertem. 

DAN: Ha nem ismerte, akkor honnan 
tudja, hogy nem látta? 

PORKY (zavarban): M e r t . . . ugyanis . . . 
mikor bejöttem ide, nem volt itt senki. 

DAN: Senki? 
STEVE (gyorsan, de nyugalmát meg-

őrizve, közbevág): Én itt voltam, de benn 
voltam az irodában. 

DAN (anélkül, hogy körülnézne): És 
maga hol volt, Dolph? 

DOLPH: Én autóztam a lányokkal ép-
pen akkor. Ha esetleg el kell menni ta-
núnak és vallomást tenni, nagyon szíve-
sen megteszem magának. Miért kérdi? 
Történt valami? 

DAN: Mindegy, hogy mi történt, a 
maga alibije bizonyítható, mi? 

DOLPH (fenyegetően közeledik): Hogy 
érti ezt? 

STEVE (visszahúzza): Sehogyse érti. 
DAN: Mikor jött maga ide ma este. 

Dolph? 
DOLPH: Egész korán. Akkor itthagy-

tam Stevet és elmentem autózni. 
DAN: Egyedül hagyta itt? 
STEVE: Nem, Porky itt volt. 
DAN (Dolphhoz): Mikor maga elment, 

akkor? 
DOLPH: Nem, mert én . . . 
PORKY: Én éppen akkor jöttem be. 

mikor ő elmenőben volt. 
DAN (lassan): Ahá, most már értem. 

Steve itt volt, mikor Porky bejött, de 
Porky nem láthatta, mert Steve benn volt 
az irodában. (Porkyhoz.) De honnan tudta 
maga, hogy Steve az irodában van, ha 
nem látta? 

PORKY: H á t . . . 
STEVE (harciasan Dan felé lép): Hal-

lotta a hangomat, mert az a j tó nyitva volt. 
Az isten megáldja magát, Dan, mit akar, 
hiszen ezt már mind elintéztük. Ha azt 
gondolja, hogy bármelyikünk ludas a do-
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logban, akkor ne kerülgesse annyit, tes-
sék letartóztatni, kihallgatni, gyerünk. De 
ne mászkáljon itt, mint egy főügyész és 
ne macáráljon bennünket minden félórá-
ban ugyanazokkal a dolgokkal. 

DAN: Miért izgatja magát, édes angya-
lom? Hiszen maga jól tudja, hogy ez a 
mesterségem. Abból élek, hogy faggatom 
az embereket. Tudom én jól, hogy maguk 
nem csináltak semmit, de nekem meg kell 
tennem a jelentésemet és ezért mindenféle 
szempontokat tisztáznom kell. 

PORKY: Ez így van, nagyon helyes. 
DAN: A ba j csak az, Steve, hogy maga 

túlságosan hozzászokott a vidéki bugris 
rendőrökhöz és túlságosan elszokott az 
ilyen magamfaj ta rendes newyorki gye-
rektől. 

STEVE (nyugodtabban): Lehet, hogy 
igaza van. 

DAN: Lehet. Az is lehet, hogy nincs 
igazam. Nekem sincs mindig igazam, én 
azt nem állitom, de ennek a szerencsétlen 
Edwards-nek a dolga roppantul érdekel. 
Persze, neki is va j volt a fején. Dehát az 
mindegy. A fontos az, hogy valaki bele-
lőtt a hátába. (Indul kifelé. Bennie jön 
a hall felöl.) 
BENNIE: Hé, gyerekek . . . (Dan szem-
ügyre veszi.) 

DAN: Na mi az, Bennie, maga most 
Chicagóban dolgozik, mi? 

BENNIE: Mi? Nem értem . . (Dan ki-
megy.) 

DOLPH (a foga között): Hogy a nya-
valya törjön ki! 

BENNIE: Ki ez az ember? 
PORKY: Dan MacCorn. 
STEVE: Miért jöttél ki, Bennie? Még 

nem vagyunk készen. 
BENNIE: A fiuk egy kicsit a macskák-

kal szeretnének lenni. (Csengetés.) Milyen 
szemtelenül mért végig az a fickó, láttá-
tok? (Lányok jönnek le a lépcsőn kalóz-
kosztümben. Grace a zongora mellé megy, 
utána jönnek Pearl, Ruby, Manzie, Lucy 
és Ann.) Miről van szó egyálalában? 

STEVE: Nem rád tartozik. Egy Ed-
wards nevü itteni csirkefogót az este le-
lőttek, nem fontos az egész. (Pearl az 
Edwards nevének említésére megáll a lép-
csőn. Mikor a mondatnak vége, elereszti 
a lépcső karfáját és ájultan rogy össze.) 

GRACE: Szent Isten, mi történt? 
MAZIE (odarohan): Pearl, az Istenért. 
STEVE: Mi van ott? 
RUBY: Mi történt? 
ANN: Mi van vele? Mi történt? 
LUCY: Drágám, mi bajod van. azonnal 

hozatni kell egy . . . 
PEARL: Nem, nincs semmi baj, köszö-

nöm. 
MAZIE: Mi bajod van, drágám? 
PEARL (idegesen): Hagyjatok békén, 

mondom, hogy semmi bajom. 
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MAZIE: De hát mi történt veled? 
STEVE: Mi lelt? 
PEARL: Elbotlottam a lépcsőn, semmi 

az egész. 
RUBY: Én azt hittem, elájultál. 
PEARL: Ugyan ne beszélj, miért ájul-

tam volna el, kibicsaklott a bokám. (Lucy 
segit neki.) 

STEVE: Biztos, hogy nincs semmi ba-
jod? 

PEARL: Biztos, biztos. 
MAZIE (eltolja Stevet): Nincs neki 

semmi baja. 
STEVE (napirendre tér az incidens fe-

lett): Eredj a többiekért, Bennie, elég ké-
sőn van már. Dolph, eredj előre. (Bennie 
és Dolph kimennek.) Gyertek, lányok, fize-
tek nektek egy jó erős cocktailt. 

MAZIE: Még nem lehet, hiszen még dol-
gunk van a színpadon. 

STEVE: Remélem, benne vagytok egy 
őrületes lumpolásban. 

MAZIE: Állunk elébe. 
STEVE: Látjátok ezt a gyönyörű szép 

százdollárost? Ugy-e csinos bankó? Hát 
mindegyik egy ilyet kap, ha rendesen 
iszik. (Pearl lecsüggesztett fejjel leül, 
Lucy távolabb áll, a többi lányok mind 
Steve köré sereglenek.) 

GRACE: Mindenki külön egyel? 
MAZIE: Ez már beszéd! 
ANN: Benne vagyok. 
RUBY Kész a kocsi. 
STEVE: Csakhogy az nem megy ám 

ilyen egyszerűen. Minden százast ketté fo-
gok tépni. Mindegyik lány fog kapni va-
csora előtt egy fél százast és aki jól vi-
selte magát, az ma jd reggel megkapja a 
százas másik felét is. (Egy köteg százast 
kettészakít és a fél bankjegyet kezdi ki-
osztani a lányok között.) Holnap aztán 
be lelhet váltani a bankban 

MAZIE: Nagyon helyes, ide vele. 
GRACE: Éljen Steve. 
ANN: A vacsora nem kezdődik rosszul, 

azt kijelentem. 
RUBY: Érzem, hogy rémesen be fogok 

csípni. 
STEVE: Ki fogjuk rúgni ennek a pi-

szok lokálnak az oldalát, gyerekek. Pearl, 
nesze az első fele, ha jól viseled magad, 
megkapod a másik felét. 

PEARL: Rám kell bizni, jól fogom ma-
gam viselni. 

STEVE: Majd meglátjuk. Itt van neked 
is, kicsi. (Kínálja Lucynak a fél bankót, 
aki azonban nem akarja elvenni. Steve 

nevet.) Jól van, ma jd magamnál tartom a 
tiedet. (Roy jön a színpad felöl.) 

ROY: Gyertek, lányok, mutassátok 
meg, mit tudtok. Nagyon kell vigyázni, 
jelzem, mert egy operett-direktor érkezett 
a nézőtérre. (A lányok ettől nagyon izga-
tottak lesznek.) Lábujjhegyre! Gyerünk! 
(A lányok késeket vesznek a szájukba és 
zeneszó mellett bevonulnak a színpadra.) 

PORKY (odalép Stevehez): Mondd, jól 
beszéltem? 

STEVE: Mikor? Kinek? 
PORKY: A detektivnek, mikor megkér-

dezett. 
STEVE: Ja? Ne törődj vele. Nem kell 

rágondolni. 
PORKY: Én nem is gondolnék, d e . . . 

(Joe kitárja a szeparé ajtaját, amely fé-
nyesen ki van világítva, az asztal meg-
terítve, körülötte pincérek futkosnak.) 

STEVE (beszól a szeparéba): Joe, 
kocktaileket kérek, az enyémet nagyon 
erősre kérem. (Bennie és Dolph jönnek 
be a csikágóiakkal. Porky tréfásan szín-
padi táncmozdulatokat csinál. Bennie tré-
fásan belerúg Porkyba.) Gyertek, gyertek, 
gyerekek, mit szóltok ehhez, mi? 

MIKE: Ezt már nevzem. 
STEVE: Ennél kedélyesebb lokált nem 

találtok egész Newyorkban. 
LARRY: Olyan ez, mint mikor nálunk 

vidéken országos vásár van. 
BENNIE: Hát ez nagy éjszaka lesz, ugy 

lálom. 
LARRY: A nők még soká jönnek? 
STEVE: Azonnal itt lesznek. (Éljenzés.) 

Hanem azt előre mondom, emberek, hogy 
üzleti dolgokról tilos diskurálni. El ne 
szóljátok magatokat. Itt senki sem tudja 
a gazdán kivül, hagy mi a mesterségünk. 

PORKY: Aztán nehogy nekem valami 
fegyencnótákat kezdjen énekelni, mert 
akkor mindnyájan blaimirozva vagyunk. 
(Nevetnek.) 

DOLPH: Vigyázat, itt jönnek a lányok. 
(A lányok jönnek a színpadról.) 

STEVE: Na gyerekek, most aztán isz-
tok végre, remélem. 

MAZIE: Még nem, drágám, még a finá-
léban dolgunk van. 

RUBY: A nemzetek apoteózisa. 
(A csikágóiak éhesen bámulják a lá-

nyokat, akik gyorsan öltöznek át ét 
zászlókosztümöt öltenek.) 

STEVE: Halló, idefigyelni, most jön a 
nagy ismerkedési estély. Uraim, bemula-
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torn Lucy Moore kisasszony) és bemuta-
lom a kis Maziet. 

MAZIE: Csak ugy, hogv Mazie? Másik 
nevem nincs? 

STEVE: Ô, ezer bocsánat. Mazie Smyth 
kisasszony, ipszilonnal. 

MAZIE: Dehogy ipszilonnal, csak egész 
közönséges Smith. 

STEVE: Ezer bocsánat. Egész közön-
séges Smith kisasszony. 

MAZIE: Rendes, de nem közönséges, az 
m á s . (Mind nevetnek.) 

STEVE: Ruby kisasszony, Pearl kis-
asszony, Grace kisasszony . . . hogy hív-
nak téged, kislány? 

A N N (elfogódva): A n n . (Mind nevet-
nek.) 

STEVE: Hát persze. Ann. Nem jutott 
eszembe. 

LARRY: Nagyon örvendünk a szeren-
csének, hölgyeim. 

STEVES: Lányok, ezek az urak az én 
csikágói barátaim, legyetek kedvesek hoz-
zájuk. (Nick jön az irodából.) Ez pedig 
az öreg fönök személyesen. Ajánlom 
figyelmetekbe, annyi kihágási pénzbünte-
tést fizetett már, hogy az ő pénzén tartja 
az ország a hadsereget. (Nevetés.) 

LARRY: Nagyon örvendek. 
BENNIE: Nagyszerű lányok vannak a 

társulatnál, direktor ur. 
DOLPH: Egyet ki is fogok választani 

magamnak. 
LARRY: Na, azért nekem is maradjon. 
DUKE (kezet fog Nickkel): Hallottam 

már jóhirét, öregem. 
NICK: Steve barátja nekem is bará-

tom. Akármikor erre járnak, csak nézze-
nek be. Egy ital mindig akad. (A férfiak 
egyrésze barátkozik a lányokkal.) Talán 
menjünk be és üljünk le. 

BENNIE: Menjünk be és hagyjuk itt a 
fehérnépet? Olyan bolond nem vagyok. 

R O Y (lihegve rohan ki a színpad felől): 
Készen vagytok? Hamar! (A lángok tánc-
lépésben bemennek a színpadra.) 

STEVE: A lányoknak még dolguk van 
a színpadon, később mind be fognak jönni 
úgyis. 

MAZIE (színpadi poziturába áll a kö-
vetkező számhoz): D e b e á m . 

DOLPH: Maga pedig mellém fog ülni. 
azt kikötöm. 

MAZIE: Nem kell olyan önzőnek lenni. 
Hátha valamelyik másik urnák is nagyon 
megtetszem. 

STEVE: Most pedig bemutatóin Roy 

ftjCIC&QôôefLCtCU 

Lane urat, más néven az Egyéniséget 
ROY (amerikai kosztümöt öltve): Élet-

nagyságban, nem csalás, nem ámitás. 
STEVE: Ha jól tévedek, ez az ur a leg-

nagyobb élő ének- és táncművész, aki 
valaha is fellépett a világon. Éppen ma 
kapott táviratot az Operától, hogy csak 
maradjon itt. (Nevetét.) 

ROY: Az én jövőm miatt nem kell ag-
gódnia, uraim. Van még idő elég, hogy 
vigyem valamire, csak bízzák rám. (Be a 
színpadra.) 

NICK: Csak ne huzza fel, mert akkor 
nem lehet vele bírni, ha a tehetségéről 
van szó. 

STEVE: Úriá3i jó pofa. Berendeltem 
egy kicsit a társasághoz, hogy adjon elő 
egy pár mókát. Meg fogtok szakadni a 
nevetéstől. 

NICK: Na, gyerünk urak, az első italt 
én fizetem. (Bevezeti a társaságot a sze-
paréba.) 

LARRY: Na, egy pár koszos dolláréri 
mi sem megyünk még a szomszédba. (Ne-
vetnek és inni kezdenek. Lil jön a szín-
pad felől.) 

PORKY: Hé, emberek, várjatok csak. 
van itt még valaki, akivel nem ismerked-
tetek meg. Ez Lil művésznő, az ezüst-
torku pacsirtamadár. 

LIL (selypítve): Kezeiket csókolom a 
bácsiknak. 

PORKY: Az egyik barátom ismeri ma-
gát, Lil. Azt mondja, hogy Csikágóban 
hallotta magát énekelni egy kabaréban 
hét évvel ezelőtt. 

BENNIE: Pardon, én tizenhetet mond-
tam. 

LIL: Bocsánat, az a mamám leheteti. 
(Nevetés. Dolph italt ad a Lil kezébe. Ál-
talános evés-ivás, viccelődés. Ekkor Floy 
és a lányok jönnek be a színpad felől. 
Kívülről taps.) 

MAZIE: Na, hál istennek, ennek is 
vége van. 

GRACE: Olyan éhes vagyok, mint egy 
farkas. 

RUBY: Az semmi ahhoz képest, hogy én 
milyen szomjas vagyok. 

MAZIE: Van egy csinos ember köztünk. 
RUBY: Ejnye, de jó szemed van, hogy 

észre vetted. 
ANN: Biztosan már a pénztárcáját is 

látta. 
MAZIE: Na, édesem, csak hallgass, ha 

dohányról van szó. 
DOLPH (kilép a szeparéból a színre): 

Halló, lányok, most aztán neki a mulat-
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ságnak. Egy-kettö, be az asztalhoz vala-
mennyien. (Pearl kimerültségében leül. 
flog megindul a lépcsőn felfelé, hogy 
holmiját az öltözőbe vigye.) Hé, fiatal ba-
rátom, maga is ihatik egy kortyot. 

ROY: Köszönöm, de éppen most nyirat-
koztam. (El. A szeparéban megszólal a 
zongora.) 

NICK (Pearl-höz): Hát téged mi lelt? 
PEARL (összeszedi magát): Semmi. Itt 

ülök és várom, mig valaki hoz nekem 
inni. (Bennie és Larry odarohannak 
hozzá.) 

LARRY: Majd én beviszem. (Bekíséri a 
szeparéba.) 

PORKY: Hé, mindenki hallgasson. Lil 
művésznő énekelni fog nekünk. 

NICK (eloltja a villanyt a szinen): 
Csendesebben, csendesebben. (A társaság 
éljenzi Lilt. Nick kimegy a hallba. Bennie 
erőszakosan üldözi Lucyt.) 

BENNIE: Na, ne okoskodj, kis szőke, 
gyere, táncoljunk egyet. (Lucy ijedtében 
ösztönösen Stevehez menekül. Steve dur-
ván karonfogva a szeparéba penderíti 
Benniet.) 

STEVE: Ered j a fenébe. (Dolph bezárja 
a szeparé ajtaját, ugy hogy Lucy és Steve 
egyedül maradnak a színen. Bentről hal-
kan kiszűrődik a zongora.) Jól van, kicsi-
kém, nem kell félni, nincs semmi baj . 

LUCY: Mindenki bánt, én olyan rosszul 
érzem itt magam. 

STEVE (átfogja): Azt szeretném én 
látni, hogy valaki bántson téged. (Gyen-
géden néz rá és ellágyul.) Nagyon szeret-
lek, szivecském. (Magához szorítja.) Bc-
lédbolondultam teljesen, ölni tudnék ér-
ted. (Szenvedélyesen megcsókolja. Lucy 
igyekszik elszabadulni tőle.). 

LUCY (Kiszabadul, továbbmegy): Ne... 
kérem, ne . . . 

STEVE: Ne haragudj . . . többet nein. 
(Odatérdel eléje.) Hogy lássad, mennyire 
külömbnek tartalak, mint a többi lányo-
kat, eleresztelek. Ha szeretnél hazamenni, 
nem bánom, eredj haza, szivem. 

LUCY: Nem, én szivesen maradok, 
i n e r t . . . (a lépcső irányába néz Royra 
gondolva) egyszóval, ha egyszer megígér-
tem, hogy maradok, akkor maradok. 

STEVE: De én szeretnék neked valami-
vel örömet szerezni. Tudod mit: Holnap 
eljövök érted előadás után, beülünk az 
autóba, kocsizunk egy nagyot és alaposan 
kidiskuráljuk magunkat, jó? (Lucy bó-
lint.) Majd valami jó kis helyen finoman 
megvacsorázunk, (ölelgetni kezdi.) 

LUCY: Nem . . . kérem . . . vegye el 
a kezét . . . 

STEVE: Jó. Ha nem, hát nein. Látha-
tod, milyen szépen szótfogadok. Csak, 
amit megengedsz. Láthatod, hogy bízha-
tó! bennem. (A szeparc ajtaja kicsapódik, 

Mazie kilöki a szeparéból Bubyt, nagy 
lárma.) 

MAZIE: Ugy ellátom a bajodat, hogy a 
takaritóné fog darabokban kisöpörni in-
nen, taknyos. 

RUBY (részegen): Kiszedem a szemedet, 
te piszok! 

DOLPH: Elég volt. (Szétválasztja őket.) 
NICK (jön a színpad felől): Hé, mi az, 

csendesebben, fogjátok be a szátokat, mi-
féle disznóság ezl 

MAZIE: Csak nem hagyom, hogy egy 
ilyen szőke tehén ilyeneket mondjon ne-
kem? 

NICK: Fogd be a szád, nem hallottad? 
Vigyék be ezeket a lányokat, mert kelle-
metlenségünk lesz a rendőrséggel. 

STEVE: Jó, jó, rám kell bizni. 
LIL (Porkyhoz): Kutyuskám, táncolj 

egy kicsit, ugy szeretném, ha táncolnál. 
(Porky táncolni kezd, charleston-zene. A 
verekedés abbamarad, mindenki elkezd 
táncolni.) 

NICK (menőben): Mégis csak disznó-
ság, hogy ilyen lármát csapnak. (Kimegy.) 

MAZIE: Jól mulatsz? 
MAZIE: Jól mulatsz? Gyere, örülj, mu-

lass, egyszer élünk. 
LUCY: Csak mulass jól, velem ne is 

törődj. 
MAZIE: Csak nem félsz? Ne félj, nem 

történhetik veled semmi. Nem olyan bor-
zasztó dolog egy ilyen szeparé-mulatság. 
Egy kicsit bolondozni kell velük, ennyi 
az egész. Teneked az a hibád, hogy egy 
kicsit túlságosan figyelsz arra, hogy mit 
mondanak az emberek. Nézz meg például 
engem. Ugy-e tudod, hogy milyen büszke 
természetem van. Látod, én rendesen me-
gyek ilyen szeparé-társaságokkal és a 
büszke természetemről mégse mondok le 
semmi szin alatt, legfeljebb nagyon rit-
kán . . . (Katie jön a halt felől.) 

KATIE: Moore kisasszony egy távirata 
van. 

LUCY (átveszi): Nekem? 

ÖM 1 8 L E F O G Y H A T 
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jesen ártalmatlan és az elhízás ellen az 

egyedüli biztos szer 
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KATIE: Én vettem át és mindjárt be-
hoztam. 

LUCY: Köszönöm. 
KATIE: Szívesen. (El.) 
LUCY: Én nem tudom, én ugy nem 

szeretek táviratot kapni, nem furcsa? 
MAZIE: Az nem ugy van. Én egyszer 

szerződtetési ajánlatot kaptam táviratban. 
Sose lehet azt tudni. 

LUCY: Igazán? 
MAZIE: Igen. Bontsd már fel, az isten 

áldjon meg, a távirat nem fog magától 
megszólalni. (Lucy feltépi, olvassa és ijed-
ten bámul Maziera.) Na mi az, csak nem 
valami rossz hir? (Lucy bólint, össze-
harapja a száját és sirni kezd.) Mi az? 

LUCY (átadja a táviratot): A mamám. 
MAZIE (olvassa): „Mama rosszul van, 

gyere azonnal. Mary". 
LUCY: Ez borzasztó, én itt szeparéban 

mulatok és azalatt a mama ki tudja mi-
lyen rosszul van. 

MAZIE: Ne ess mindjárt kétségbe, az 
isten áldjon meg, nem lesz az olyan ve-
szedelmes. (Hoy jön a lépcsőn utcai ruhá-
ban.) Roy, Lucy rossz híreket kapott, 
gyere csak. 

ROY: Mi történt? 
MAZIE: A mamája. 
LUCY (ösztönszerűen odafut hozzá): Ez 

rémes, képzeld, rosszul lett a mamám, 
nem tudok mást képzelni, mint hogy a 
szél ütötte meg, pedig a mult héten egész 
jól volt, és most Mary táviratoz, ez bor-
zasztó, hiszen az is lehet, hogy már hal-
doklik és én itt maradtam ezzel a társa-
sággal, ó milyen lelketlen voltam, hogy 
tehettem ilyet. 

MAZIE: Ugyan eredj, hiszen nem tud-
tad. (Megöleli Lucyt és elvonja Roytól.) 

ROY (csak azért is visszahúzza magá-
hoz és átkarolja): Jól van, szivem, nyu-
godj meg szépen, mi itt vagyunk melet-
ted, nem történhetik veled semmi baj. 
(Lucy egyre jobban sir.) No jó, jó, ne sir-
j á l . . . 

MAZIE: Rémes, hogy sir, én ezt nem 
ludom nézni. 

ROY: Minden szépen rendbe fog jönni. 
Esküszöm, hogy minden rendbe fog jönni. 
Emlékezz a szavamra, hogy nem lesz sem-
mi baj. 

LUCY: En haza akarok menni. 
ROY: Persze, hogy hazamégy, én foglak 

hazavinni, drágám, az nagyon természe-
tes. Mennél hamarább, annál jobb, na ne 
sirj. 

LUCY: Te olyan jó vagy hozzám. 
BOY: Azt elhiszem. Mért ne lennék jó 

Hurutos bántalmaknál legjobb a ten-
geri és a tátrai fenyőből készült Pila 
vin-tabletta oldaiát inhalálni. 

hozzád? Hát nem a partnerem vagy ta-
lán? Kihez legyek jó, ha nem a saját part-
neremhez? Most egy-kettő, gyerünk és 
huszonöt perc alatt kinn vagyunk az ál-
lomáson, a trentoni vonatnál. (Steve kilép 
a szeparéból, bent ének és tánc.) 

MAZIE: Lucynek rosszul lett a mamája , 
haza kell neki menni. 

LUCY: Nagyon sajnálom, de muszáj 
hazamennem. Marie, van egy zsebken-
dőd? (Mazie rázza a fejét. Roy a saját 
zsebkendőjével törli meg a Lucy szemét.) 

STEVE: Hát ez bizony nagyon szo-
morú, de ma jd meglátjuk, hogy mit le-
het hamar jában csinálni. Vigye el az 
ördög az egész vacsorát, én haza viszlek. 
Egy-kettő, a kocsim kint áll. (Katie be-
lép.) 

ROY: Ne fáradjon, Crandall ur, mi 
már mindent elintéztünk. 

KATIE: Moore kisasszonynak még egy 
távirat jött . 

LUCY: Ö istenem. (Steve elveszi és 
felbontja.) 

KATIE: Mintha csak premier volna, 
vagy efféle. (El.) 

STEVE (elolvasta): Nagyon jó. (Ma-
gában nevet.) 

LUCY: Mi van benne? Mi van a ma-
mával? 

STEVE: „Táviratot megkaptuk, ma-
r ad j társasággal, mulass jól, mama." 
(Egymásra néznek.) 

ROY: Ugy látszik, jobban van. 
MAZIE: Hát nem furcsa ez? 
LUCY: Nem értem. 
ROY: Ez a posta olyan megbízhatat-

lan, sose lehet tudni. 
STEVE: A fő az, hogy nincs semmi 

baj. Nem volt érdemes ennyire meg-
ijedni. Töröld meg a szemedet, puderozd 
be az orrocskádat és gyere vissza a tár-
sasághoz. 

ROY: Én azt gondolom, Lucy, hogy 
mégis csak jobb volna azt tenni, amit 
elhatároztunk. Haza kell menni és meg-
győződni róla, hogy nincs semmi baj. 
Én majd hazakísérlek. (Megfogja Lucy 
egyik karját, de Steve fogja a másikat.) 

STEVE: Fenét megy haza, dehogy 
megy haza. 

ROY: Már pedig a lagoko&a'bb, amit 
tehet, hazamenni. 

STEVE (elhúzza Lucyt): Nem. A leg-
okosabb, ha itt marad. Gyere, Lucy. Jöj-
jön maga is, fiam és csináljon egy pár 
mókát. 

ROY: Én részemről nagyon megválo-
gatom a társaságot, amelyiknek haj landó 
vagyok leülni az asztalához. (Nick betép.) 
A maga asztalához nem ülök le. 

STEVE: Mi? 
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ROY: Szerintem Lucynak nem szabad 
itt maradni, ami pedig engem illet, én 
akkor se maradnék itt, ha maga a 
Metropolitan Opera színpadán meghívott 
közönség előtt nyilvánosan megcsókolná 
a talpamat. 

STEVE: Ez a ripacs hirtelen megőrült. 
ROY: Sőt most jött meg az eszem. 

Maga egy nagyon gyenge alak. 
STEVE: Hallja, megfogom a fülét, 

maga hülyéi 
NICK: Pszt, Steve, csendesen, meghall-

ják olyanok, aíkiknek nem kell. 
STEVE: Nick, mondja meg neki, hogy 

vigyázzon magára. 
NICK: Hát az ugy is van, vigyázz ma-

gadra, te lő! 
MAZIE (tanulmányozza a táviratokat): 

Hopp, itt valami nagyon különöset vet-
tem észre. Ez a második távirat egy vá-
lasz, ugy-e? Válasz a Lucy táviratára, 
amit a mamájának küldött, hogy nem 
megy haza. De akkor a másik távirat 
nem válasz! És akkor a másik táviratot 
nem a Lucy mamája küldte! Akármibe 
fogadok, hogy ezt az első táviratot ez a 
cserkészfiu adatta fel valakivel. 

ROY: Tömesd ki magad. 
STEVE: Mi? 
NICK: Feladatta? 
MAZIE: Persze. Nagyon tielefonozgatotl 

itt nekem az este. 
ROY: A Maloney fivéreknek telefonoz-

tam, igenis. 
MAZIE: Hol vannak most azok? 
ROY: Az mindegy. Véletlenül éppen 

Trentonban vannak, de én arról nem 
tehetek. (Mazie diadalmasan felkiált. 
Közben a szeparé ajtaja kinyilt, Dolph 
érdeklődve tekint ki és állva marad. Má-
sok is kíváncsian megjelennek az ajtó-
ban.) 

MAZIE: Tiszta dolog. Telefonon meg-
kérte a Maloney fivéreket, hogy adják 
fel ezt a táviratot. 

LUCY: Roy, igaz ez? 
ROY: Persze, hogy nem igaz. 
MAZIE: Persze, hogy igaz. 
STEVE: Szóval maga link táviratokat 

küldet neki, mi? Rongyos ripacs. 
LUCY: Roy, csak nem tetted ezt ve-

lem? 
ROY: Te csak ne hallgass itt ezekre. 

(Habozva.) Ha tettem volna, akkor bizo-
nyára emlékezném rá, de én nem emlék-
szem. 

ROY (közel a síráshoz): És tegyük fel, 
hogy én csináltam. A te érdekedben tet-
tem, nem? Én ismerem az ilyen alako-
kat, mint Steve Crandall. Ez téged sze-
rencsétlenné akar tenni, ez az al jas em-
ber, és én nem bánom, ha az egész világ 
hall ja is, én kimondom, hogy ez egy 
aljas ember. (Fenyegetően mennek töb-
ben feléje, de Steve elinti őket.) 

DOLPH: Jó lesz, ha befogja a száját. 
PORKY: Mit csináljunk vele? 
RUBY: Ilyet még nem is hallottam. 
MAZIE: Rémes. 
GRACE: Ez megőrült. Szavamra. (Steve 

gyors utasítást sug Porkynak és vár, 
hogy a lányok eltávozzanak.) 

NICK: Elég volt. Menjetek vissza a 
szeparéba. Odakint még emberek van-
nak, igazán hallatlan. 

PORKY (a szeparé ajtajában): Hé, 
lányok, gyertek mindnyájan , egy remek 
viccet akarok elmondani. Gyertek. Lucy, 
egy-kettő. (A lányokkal bemegy a sze-
paréba és becsukja az ajtót.) 

STEVE: Na most, maga nyomorult 
féreg, most számolok magával. (Egy csa-
pással a földre teríti.) 

ROY (felkel, nekirohan). 
STEVE (kihúzza a revolverét): És 

maga figyeljen ide. 
DOLPH: Ne lőjj, mert meghallják. 
JOE: Csak eressze bele. 
DOLPH (megragadja a karját és csa-

varja az öklét, a revolver a földre esik. 
Dan közben belépett a színre. Hirtelen 
megállónak valamennyien. Roy felveszi 
a revolvert, hogy védje magát). 

DAN: Na mi a baj, gyerekek? 
STEVE: Egy kis vita, semmi az egész. 
DAN: Egy kis vita? (Roy-hoz lép.) Egy 

kis vita miatt maga revolvert huz elé? 
(Elveszi tőle a revolvert.) 

ROY: Nem az én revolverem. 
DAN: Hát kié? 

„ J A C O B U S " 
gyártmányok 

csodahatásuak l 
Az 1927. MreflánMlMsoii ezftstéremmel kitüntetve 
Kifakult foltos vagy megunt szlnü ruhák 

tetszés szerinti színre változtathatók. 

Gyászruhából világos toilette! 
A festékipar csodája! 

Jacobus színtelenítő minden szint eltávolít ! 
.Jacobus rnhálesték minden színre tartósan 
megtestl Kapható minden jobb ü í l e tben! 
Fölerakat és magyarországi vezérképviselet : 
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LUCY (most már látja az igazat): 
Most már látom, hogy te tetted. (Mélyen 
felháborodva.) Nem szégyelled magad ' 
Ilyen aljasságot! Az anyám egészségéi 
keverni a dologba . . . eh . . . (Elfordul.) 

ROY: Nézd, Lucy, hallgass ide . . . 
LUCY: Nem hallgatok oda, nom akar-

lak látni, végeztem v«l«d. 
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STEVE: Dehogy nem az övé, hiszen le 
akart lőni vele. 

ROY: Gazember, hazudik. 
NICK: Hazudsz te, hiszen mindnyájan 

láttuk, hogy mi történt. (Nick becsukja a 
színpad felé vezető ajtót, Joe ügyesen őrt 
áll a szeparé ajtajában. A Steve emberei 
zajosan helyeselnek a Nick megjegyzésé-
nek.) 

D A N (fíoyhoz): V a n f e g y v e r v i s e l é s i e n -
gedélye? 

ROY: Nekem? Dehogy van . . . 
DAN: Nini, hiszen maga az a . . . 
ROY: Én Roy Lane vagyok, kérem, 

igenis, a társulat bonvivánja. 
DAN: Persze. 
ROY: Minek egy bonvivánnak fegyver-

viselési engedély? Egy művésznek? 
DAN: Persze. De akkor minek viseli 

ezt? 
ROY: Mondom, hogy nem az enyém. 
DAN: Jó. Akkor magamnál tartom ad-

dig, mig megkerül a gazdája. De maga 
minden esetre velem jön. (Zsebreteszi a 
revolvert és Royt maga előtt tolja.) 

DOLPH (Stevehez súgva): Vigyázz, ez 
egy ravasz fickó, ez ügyesen hozzájutott 
a revolveredhez. 

STEVE: Fogd be a szád. 
LARRY: Mi ez, te Steve? 
STEVE: Detektiv, 
BENNIE: Akiről beszéltem. 
LARRY: Mi a fenét a k a r . . . 
BENNIE: Mi ez a nagy izé . . . 
STEVE (kilép, mialatt ezek összesúg-

nak): Nézze, Dan, adja vissza neki azt a 
rossz revolvert, elintézem vele a dolgomat 
magam. 

Amputáltaknak megváltás az 
Kmbervedelml Kiállításon arany-

éremmel klttlntetett 
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LARRY: Majd mink is ott leszünk. 
DOLP: Azt elhiszem. 
BENNIE: Ott ám. 
DAN: Ezek az urak a maga csikágói 

barátai, nem? 
STEVE: Nézze Dan, ad ja vissza ennek 

a fickónak a revolverét és hagyjon ne-
künk békét. Ha nekem ba jom van vele, 
hát ma jd elintézem magam. 

D A N (akit veszedelmesen körülvettek): 
A revolvert megtartom. 

DUKE: Az még nem olyan biztos. 
BENNIE: Ha Steve azt mondta, hogy 

adja vissza azt a revolvert, akkor aján-
lom, hogy adja vissza. 

DOLPH: Addig, mig szépen van. 
LARRY: Mert csúnyán járhat. 
STEVE: Na lássa. Csak adja vissza szé-

pen, aztán menjen isten hírével. 
DAN (látja, hogy engednie kell): Maga 

egy igen hálátlan fickó. Ugy-e Edwardst 
ma este itt lelőtték. Ugy-e, az természe-
tes, hogy az ő emberei, mihelyt ezt meg-
tudták, összeröífentek. Ugy-e, az termé-
szetes, hogy sietnek maguknak a főnö-
kükért elégtételt venni. Ugy-e, az termé-
szetes, hogy elsősorban magához jönnek 
elégtételt keresni. Na lássa. Én tehát tele-
fonáltam az őrszobára és hét legényt ho-
zattam ide. Kint állanak az utcán, a ház 
körül ügyesen felállítva és vigyáznak, 
hogyha az Edwards bandájából idejönne 
valaki, hát az baj t ne csinálhasson. 

STEVE (elveszti előbbi biztonságát, a 
többiek is): Hét embert? 

DAN: Ugy van. Igy vigyázok én a maga 
életére. És maga ezt igy hálálja meg ne-
kem. Három emberem éppen itt lent lő-
dörög maga miatt. 

STEVE: Azt én nem tudtam. 
DAN: Azonfelül ez a vadember is köny-

nyen lelőhette volna magát, ha éppen be 
nem jövök. Maga pedig itt epés megjegy-
zéseket tesz, hogy folyton itt mászkálok. 

STEVE: Igen, de maga azonfelül foly-
ton kérdez és faggat és ugy kezel engem, 
mintha Edwards lelövéséhez valami kö-
zöm volna. 

DAN: Én egész nap folyton érdeklődöm 
és kérdezek. De ez nem azt jelenti, hogy 
gyanúsítom magát. 

ROY: De én igenis gyanúsítom. 
NICK: Fogják már be a száját. 
ROY: Igenis gyanúsítom, még pedig ok 

nélkül, (üolphra mutat.) Ez az ember, 
meg Steve egy sebhelyes arcú embert tá-
mogattak ki ma este innen és én ezt lát-
tam. 

£ 
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DOLPH: Kicsoda, én? 
STEVE: Hazudik. 
D A N (visszatartja Stevet, aki neki akar 

rohanni Roynak): Hopp, megállás, vár-
junk egy kicsit, Steve, csak ne olyan tü-
zesen. (Szünet, Royhoz.) Hány órakor 
látta maga azt a jelenetet? 

ROY: Az előadás kezdete előtt. Tiz óra 
körül. 

STEVE: Ez az ember hazudik. 
DOLPH: Persze, hogy hazudik. 
DAN: Megismerné azt a sebhelyes arcú 

embert, ha mégegyszer látná? 
ROY: Persze, hogy megismerném. Én is 

láttam és Lucy Moore is látta. Azon az 
ajtón vezették ki, nil Még kérdeztem is, 
hogy ki ez a részeg ember és Steve még 
mondta is, hogy „hazakísérjük ezt a ba-
rátunkat, egy kicsit elázott", vagy valami 
ilyet felelt. Ha nekem nem hisz, kérdezze 
meg Lucyt, az nem hazudik, kérdeze csak 
meg. 

STEVE: Nézze, Dan, ez a fickó be akar 
mártani engem, mert féltékeny rám. 

DOLPH: Hiszen Dan azt magától is 
látni fogja, elég okos ember. 

DAN: Nick, hijja csak ide azt a lányt. 
(Nick kérdően pillant Steuere, aki meg-
nyugtató gesztust csinál. Nick kinyitja a 
szeparé ajtaját.) 

DOLPH (ezalatt bizalmaskodva Dan-
hez): Ne higyjen ennek a madárijesztő-
nek egy szót se. Féltékeny és hazudik. 

DAN: Igen? 
NICK: Lucy, gyere csak ki egy percre. 
DOLPH: Hát persze, kérdezzen meg 

akárkit, ez egy hires hazug. (Lucy meg- . 
jelenik. A többi lány kíváncsian tódul 
utána.) 

LUCY: Mit akarnak tőlem? 
GRACE: Mi van itt? 
MAZIE: Teljesen egyedül hagytatok 

bennünket odabenn. 
RUBY: Fogd be a szád, itt valami ba j 

van. 
DAN: Moore kisasszony, (a lárma el-

csendesedik) valamit kérdezek magától. 
Ma este tiz óra tájban, az előadás meg-
kezdése előtt látta maga, hogy Steve és 
ez az ur egy részeg embert vezettek ki 
a hátsó a j tón? 

LUCY (zavartan): Én . . . 
ROY: Lucy, az igazat kell mondani! 
DAN: Látta, vagy nem látta? Egy seb-

helyes arcú emberről van szó. (Steve rá-
néz Lucyre, Lucy ránéz, majd vissza-
fordul Danhez. Szünet.) 

LUCY: Nem. (Steve „ugy-e, mondtam" 
gesztust csinál.) 

DOLPH: Mondtam, hogy ez egy notó-
rius hazug. 

DAN (a lányokhoz): Látta valamelyik 
hölgy Edwardst ma este? 

LÁNYOK: Nem. (Pearl előlép, beszélni 
akar, de meggondolja és a lépcső felé 
megy el.) 

NICK: Én mindig itt vagyok és én nem 
láttam. 

STEVE: Most már, remélem, meg van 
elégedve 

DAN: Meg. 
MAZIE: Mondja, detektív ur, nem tenne 

nekem egy nagy szívességet? Vigye innen 
magával ezt az Egyéniséget, mert folyton 
zavarokat csinál. 

STEVE: Akar még valamit, Dan? 
DAN: Egyelőre semmit. (Megfogja a 

Roy karját.) Jöjjön, barátom. 
BOY: De kérem, biztos ur, ne tessék 

ezt csinálni velem. Ki fog Lucyre vi-
gyázni? Lucy nem tudja, hogy ez miféle 
a l a k . . . (A társaság indul vissza a sze-
paré felé.) 

DAN: Na gyerünk. 
ROY (kétségbeesve): D e n e m l ehe t , v á r -

jon csak egy pillanatig. Ha istent ismer, 
ne csinálja ezt velem. Hiszen ez egy gye-
rek, ez nem ismeri az életet, ez nem 
tudja, hogy kivel van dolga, ez nem érti, 
hogy őt ez a Crandall tönkre aka r j a 
t e n n i . . . 

STEVE: Vigye már el. 
ROY: Várjon csak, még számolok ma-

gával. (Neki akar hirtelen rohanni Ste-
venek, de Bennie útját állja és lefogja.) 
Ha hozzányúl ahhoz a lányhoz, meg-
ölöm, tud ja meg. (Dan újra megfogja és 
az ajtó felé viszi.) L i l . . . valaki . . . hát 
mért nem szóltok . . . az Isten szerelmére, 
L u c y . . . L u c y . . . (Zene harsan fel, Dan 
kiviszi Royt.) 

— Függöny. -

m •• n I függönyök, 
függönyanyagok, 
Dichtl csipkék 
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CA színpadon a zenekar éppen befejez egy 
lármás számot. („Battle number".) Joe 
egy széken ül a szin közepén és alszik. 
Dolph belép, körülnéz és meglátja Joet.) 

DOLPH: Hé! (Belerúg Joeba, a talpát 
rúgja meg, amitől Joe azonnal felébred.) 
Mi van itt? 

JOE: Pihenek egy kicsit. 
NICK (belép): Mi az? 
DOLPH: Bejövök ide, hát ez a fickó itt 

alszik. 
JOE: Még nem kezdődött meg az elő-

adás. 
NICK: Kussl (Joe morogva távozik.) 
DOLPH: Hallgasson ide, Nick. Nekem 

sietnem kell. Steve telefonozott, hogy a 
szállítmány három órakor itt lesz. 

NICK: Minek kell ugy sietni. Én mára 
még nem vártam. Hol van Steve? 

DOLPH: Hogy éppen most hol van, azt 
nem tudom. Lehet, hogy egy kicsit ki-
ment vidékre pihenni. Engem telefónon 
hivott fel, hogy szóljak magának a szál-
lítmány miatt. 

NICK: Talán valami b a j van Steve kö-
rül? 

DOLPH: Dehogy. Mi volna. 
NICK: Nézze, Dolph, hiszen maga jól 

ismer engem. Mért nem beszél velem 
őszintén? Ha Steve ba jban van, akkor 
nekem igazán elmondhat ják, nem? 

DOLPH: De mondom, hogy nincs sem-
mi baj, igazán semmi. 

NICK: Az a ripacs nagyon kellemetlen 
dolgokat beszélt tegnap. 

DOLPH: Ugyan kérem, nem kell rá 
ügyelni. Féltékeny Stevere, azt még a 
detektív is látta. 

NICK: Na igen, de bevitték, és most 
tovább faggat ják. Ki tudja, miket fog ha-
zudni tovább. 

DOLPH: Semmit, mert már eleresztet-
ték. 

Ne fesse a haját, ha físziil. niert a 
Morisson-hajviz visszaadjc ereüeti 
s i t s é t . 

NICK: Mi? 
DOLPH: Ezelőtt két órával eleresztet-

ték. 
NICK: Komolyan? 
DOLPH: Persze. Látták, hogy csak jár 

a szája, nem lehet komolyan venni, hát 
eleresztették. 

NICK: Ez furcsa. Akkor miért nem jön 
játszani, ha szabadon van? Mégis csak 
bosszantó. Nekem előadást kell tartani. 
A társulatom fele hiányzik. 

DOLPH: Hát ezt már nem tudom. Én 
csak a szállítmány miatt akar tam szólni. 
(Ruby kimonóban megjelenik a lépcsőn.) 
Adjon isten, kislány. Hát szóval, öregem, 
ne felejtse el, pont három órakor. Isten 
á ldja meg. (El a hall felé.) 

RUBY: Nick, még semmi újság? (Nick 
vállat von.) Nem rossz. (Lejön és leül.) 
Ugy néz ki, hogy nem tudunk előadási 
tartani, mi? 

NICK (óráját nézi): Hol az isten csu-
dá jában lehetnek? 

RUBY: Alszanak. (Joe darab papírral 
jön a hall felől.) 

JOE: Akarja megnézni ezt a beléget? 
NICK: Eriggy a fenébel (Joe az ajtó-

nak támaszkodik és vár.) Ki kellene ta-
lálni valamit, hogy hogy lehetne mégis 
előadást tartani máma. Pearl nincs itt, 
Lucy nincs itt, Lil nincs itt, az a ripacs 
nincs itt, (hirtelen dühbe jön) az is 
máskor mindig itt settenkedik, mikor 
nincs rá szükség. Most, mikor kellene, 
nincs sehol. (Joera ordít.) Ereggy a fe-
nébe, már mondtam. (Joe közömbösen 
kimegy.) 

RUBY : Az egész a tegnapi vacsora 
miatt van. Ezek a csikágógiak ugy itat-
lak bennünket, hogy az hihetetlen. 
(Roy belép utcai ruhában.) Na itt van már 
a megváltó ? (Nick ránéz és magyaráza-
tot vár. fíoy ingorálja, odalép ci kellék-
asztalhoz és a holmiját kezdi szedegetni) 

NICK : Ha nem tévedek, elkéstél. 
ROY : Mitől késtem el ? 
NICK: A munkától. 
ROY : Hát mit képzel, maga uzsorás, 
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azért jöttem most vissza, hogy fellépjek 
ebben a mocskos lokálban ? 

NICK: Megőrültél? 
ROY : Azok után, ahogy maga tegnap 

elbánt velem ? 
NICK : Nem értem, hogy mit beszélsz, 

fiam. 
ROY : Óriási. És az a tegnapi dolog a 

detektivvel ? 
NICK : Ja az ? Ugyan ki beszél ilyen 

csekélységekről. Nem volt az semmi. Én 
csak azt mondtam a detektivnek, hogy 
ne bántson téged, te nem tehetsz róla, 
hogy olyan féltékeny vagy, mint egy 
őrült és marhaságokat beszélsz. Hanem 
most lássunk a dolog után. Mindjárt kez-
deni kell az előadást. Nem kell sokat 
okoskodni. Beszéljünk józanul : nekem 
szükségem van rád és neked szükséged 
van rám, mit veszekedjünk. 

ROY : Nem, édesem, nekem nincsen 
szükségem, itt a tévedés. Nekem csak egy 
pár percre van szükségem, hogy szedjem 
a holmimat és többet ne lássuk egymást. 

NICK : Nézd, ne őrül j meg, ma este 
csak lépj fel, a többit majd meglátjuk. 

ROY : Eszem ágában sincs. 
NICK (modort változtat) : Nekem mind-

egy, ha elmégy, én szerződtetek egy 
másik tagot. De a közönségnek te kel-
lesz, mit csináljak 

ROY (beugrik): Tessék? 
NICK : Az előbb járt itt egy nagy tár-

saság és mikor jegyet váltottak, azt kér-
dezték, hogy körülbelül hány órakor ke-
rül a sor arra a táncos bonvivánra, aki-
nek olyan remek egyénisége van. 

ROY : Mi ? Miféle emberek voltak ? 
NICK : Nem tudom. Nagyon előkelő 

embereknek néztek ki. Mondtam nekik, 
hogy Roy Lane, a mi hires bonvivánunk, 
még nincs itt, de biztosan azonnal itt 
lesz, mert ő az ő közönségét még sosem 
hagyta cserben. 

ROY : Hát nem is. 
NICK : Nem, nem, hiszen ezt mondtam 

én is. Sokáig beszélgettem rólad ezekkel 
az idegen urakkal, mert nagyon érdeklőd-
tek. Mondtam nekik, hogy egy cseppet 
sem vagyok nyugtalan miattad, mert le-
hetnek ugyan hibáid, mint minden ember-
nek, de feltétlenül megbízható vagy, azt 
el kell ismerni. 

ROY : Hát jó, ma este még fellépek. 
NICK : Nagyon helyes. 
ROY : De a hét végén elmegyek, azt 

előre megmondom. Majd a portás min-
denkinek, aki miattam jön ide, megmond-
hatja, hogy hova szerződtem. 

RUBY : A lakásodra. 
NICK : Tudtam, hogy számithatok rád. 

De most erőltesd meg egy kicsit az 
agyadat, mert ki kell találni, hogy hogyan 
tartunk ma előadást. Lil, Pearl, Lucy, 
hiányzanak. Mindjárt visszajövök, addig 
gondolkozz. (El.) 

ROY : Még nem jöttek be, mi ? 
RUBY : Azt hallom, nem. 
ROY : Ha nem hivna a kötelesség, 

akkor én se jöttem volna vissza erre a 
piszok helyre. Az én karrierem úgyis biz-
tos, igazán mindegy, hogy otthon várom-e 
ölhetett kézzel, vagy itten. Lucy mindig 
pontos szokott lenni, vájjon hol marad 
ma este ? 

RUBY : Steve elvitte bizonyosan vacso-
rázni. 

ROY : Hát kérdezem tőled, szép dolog 
ez ? 

RUBY : Ugyan, még törődsz vele, hogy 
kivel vacsorázik, mikor tegnap olyan 
egyszerűen bennehagyott a szószban? 

ROY : Én csak a duett miatt, amit 
együtt akarunk c s iná ln i . . . Mondd, nem 
jutott eszébe a direktornak, hogy fel-
szólítsa az ügynökségeket, nem tudnának-e 
valakit ma estére Lucy helyett bekül-
deni ? 

RUBY : Dehogynem. De nem tud egyik 
se küldeni senkit. 

ROY : Ezekre se lehet sose számítani. 
RUBY : És mondd, milyen volt odabenn 

a dutyiban ? 
ROY: Az az ügy nem rád tartozik, flam. 
RUBY : 0 Istenem, milyen titokzatos 

vagy. Én azt hittem, hogy ha Nick nem 
szabadított volna k i . . . 

ROY (megvetően): Nick I Ahogy ő en-
gem kiszabadított. Én magam szabadítot-
tam ki magamat. 

RUBY : Hát nem meséled el hogy sza-
badultál ki ? 

ROY: Egyszerűen megmondtam ne-
kik, hogy ki vagyok, hogy ki vagyok. 
Volt köztük egy defektiv, aki látott en-
gem játszani. Meg voltam mentve. Minden-
esetre nem mulasztottam el kifejteni ne-« 
kik részletesen, hogy Steveről mi a véle-
ményem. Azzal a detektivvel, aki teg-
nap itt járt, nagyon össze is barátkoz 
tam. Az egy nagyon okos ember. Az már 
az elején tudta, hogy a revolver nem az 
én revolverem, csak éppen a kezébe 
akarta kapni. 

RUBY : J a j de érdekes, mond tovább. 
ROY: Azt elhiszem, hogy érdekes. És 

abból se volt egy szó se, hogy odakinn a 
ház körül rendőrök állottak. Roppanl 

/ x r i f f w ft |TSi ' •na a van szüksége, saját érdekében tekintse meg 
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ügyes ember ez. 
RUBY: És aztán elengedtek. 
ROY: Hallgass ide. Ezek az alkohol-

csempészek félelmes emberek. Hidd el, 
nagyon könnyen megeshetett volna, hogy 
én is odakerülök a hul laházba a másik 
mellé a jégre. (Lucy jön, Roy és ő szót-
lanul bámulnak egymásra. Nick bejön). 

LUCY (Rubyhoz): Szervusz. 
RUBY: Mégis el méltóztat tál j önn i? 
NICK: Rendben van, jobb, h a nem szó-

lok semmit. Menjetek öltözni. 
LUCY: Ne tessék haragudni , d i rektor 

ur, a t ren toni vonat késett. 
RUBY: Ó, kis ravasz. Be a k a r j a nekünk 

adni, hogy az é jszaka kint volt a m a m á j á -
nál . Ennél egy e l szán tabb tisztességeset 
m e g n e m l á t t a m . (Megy az öltöző felé.) 

NICK: Ne veszekedjetek, az isten áld-
jon meg, elég b a j van úgyis. 

RUBY: Jól van, nem veszekszem. Lesz 
előadás, vagy nem lesz? 

NICK: Micsoda beszéd az, persze, hogy 
lesz. 

RUBY: Jó. Akkor a többi rabszolgának 
is megmondom. (Lucyhez.) Na gyere, te 
h i t , r e g é n y , s z e r e t e t . (Ruby el, Nick kisiet 
az iroda felé, Lucy vár abban a remény-
ben, hogy Roy szólni fog hozzá, de Roy 
ügyet sem vet rá és indul a lépcső felé.) 

LUCY (szerényen): Roy . . . (Roy meg-
áll.) Igazán örülök, hogy nein lett semmi 
ba jod . . . 

ROY (meg sem fordul): Jó. Majd ezt 
megtárgyal juk, csak előbb lakkcipőt hu-
rok. 

LUCY: Mért beszélsz igy velem? Én 
csak annyi t m o n d t a m , hogy örülök, hogy 
nem lett semmi ba jod . 

ROY: Tőled ugyan lehetett volna. 
LUCY: Semmi b a j se lett volna, h a te 

nem kezdtél volna basáskodn i velem. 
ROY: Ne fél j , többet nem fogok basás-

kodni veled. Megszűntél számomra . Ám-
bár őszintén szólva azt a duettet nagyon 
sa jná lom, art nem tagadom. 

LUCY: Hogy ér ted ezt? 
ROY: Megmondtam. Kár, hogy a duett-

ből ezek után nem lesz semmi. 
LUCY (elhalóan): Nem lesz semmi? 
ROY: Persze, hogy nem. 
LUCY: Ó, is tenem. 
ROY: Már enged j meg, ha valaki any-

nyit dolgozott, min t én, ezzel a számmal, 
az összeállitással, a betanítással , az ügy-
Dökökkel, a rek lámmal , a szerződésekkel, 
akko r egy kicsit rosszul esik, hogyha az 
egész meghiusul csak ezért, mer t felbuk-
kant a l á tha tá ron egy pénzes pali, aki 
lecsapja a kezemről a par tneremet . 

LUCY: Miféle beszéd az, hogy lecsapott 
a kezedről? 

ROY: Már engedj meg. Tegnap este 
direkt hazudtál , hogy őt megmentsed és 
engem bemártsál . 

LUCY: Én n e m tudtam, hogy mit kel l 
mondani , én nem rosszakara tból csinál-
tam, ne beszél j velem ilyen hangon. (Sir.) 

NICK (jön az irodából): Na gyerünk, 
g y e r ü n k , ö l t ö z n i . (Lucy sirva indul a lép-
cső felé, és annyirá zokog, hogy a lépcsőn 
megáll és a karfára támaszkodik.) 

LUCY: És ha igy áll a dolog, akkor 
mondok neked valamit, amit nem akar-
tam volna elmondani , de most m á r igenis 
e lmondom, hogy az é j szaka csak azért 
mentem haza a mamához , mer t meg akar-
ta tőle kérdezni , hogy ha egy lány na-
gyon szerelmes egy szegény emberbe, 
akkor hozzá lehet-e menni annak dacára , 
hogy szegény. Ezér t vol tam ot thon, tudd 
meg, és mos t végeztem veled egy életre. 
Most pedig bemondom a vizet. (El.) 

R O Y (elképpedve néz utána, majd 
Nickhez fordul): Hal lo t ta ezt? Bemond ja 
a vizet! Bámulatos , hogy milyen h a m a r 
megtanul ják ereket a kifejezéseket. 

NICK: Ennek a lánynak tel jesen igaza 
van. Jobb, h a szétmentek. 

ROY: Az nem ugy van, mindenfé le sze-
mélyes mot ívumok já tszanak itt közre, 
amit mások nem tudnak . Hanem egyet 
mondok magának , d i rek tor ur . A követ-
kező par tne rem nő lesz, a r r a esküszöm. 

NICK: Helyes. Most pedig hallgass ide. 
(Leül.) Ha Steve idejön, nehogy nekem 
megint k ikerd jé l vele. 

R O Y (csodálkozva): É n ? 
NICK: Nem is én. Tegnap direkt sérte-

getted. 
ROY: Tegnap, ar régen volt. Azóta 

megtanul tam egyet-mást. Nem tud tam, 
hogy a r i lyenféle alakok szó nélkül ké-
pesek belelőni a r emberbe. 

NICK: Na látod. Hát akkor mit okos-
kodsz vele. 

ROY: Nem is fogok, ne fé l jen. Nem 
vagyok bolond. Nekem nincs fegyvervise-
lési engedélyem. Neki van. Artán meg ha 
belémlőne, a maga lokál já t rögtön bezár-
nák, hát má r csak maga miatt se tehetem. 
De ha semleges helyen ki aka r velem ál-
lani revolver nélkül, csak ugy ökölre, hál 
állok neki rendelkezésére. 

NICK: Nem kell vele okoskodni . Az 
ilyen ki tűnő vendéget meg kell becsülni. 
Tudod, mit fizetett a tegnapi vacsoráér t? 
Kétezer dollár t . Na hát . 

ROY: Nekem di rek t ővele n e m is volt 
semmi ba jom. Én csak Lucyt akar tam 
felvilágosítani, hogy ki ez az ember . Én 
nem is értem, mi t akar ettől az egy lány-
lói, mikor kedvére válogathat a többi kö-
zött. 

NICK: Mert az ember ar t szereti, ami t 
nehéz elérni. 

ROY: Hallat lan könnyelműség attól a 
lánytól. Ha velem marad , egész életére el 
van látva azzal a duettel . Na mindegy. 
Tőlem is nagy hiba volna, ha most elvesz-
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teném az ambíciómat. (összeszedi magát.) 
Mondja, direktor ur, mi az ördögöt le-
hetne ma este a Lil magánszámának a 
helyére betenni? 

NICK: Azt én is szeretném tudni. Talán 
te csinálhatnál valamit. 

ROY: Van nekem az a jó számom az 
őszi kerttel, meg a búcsúval. Azt leadha-
toin. _ — 

NICK: Az nem volna rossz. (Hátbaüti.) 
Ma este te leszel az egész program, mi? 
(Nevet.) 

ROY: Na, ami azt illeti, mindenesetre 
én vagyok az egész program. Remélem, 
van szeme hozzá, hogy ezt észrevegye, 
őszintén szólva nem is tudom, mi lenne 
ebből a lokálból énnélkülem. (Porky és 
Lil jönnek. Mind a ketten be vannak 
csipve, amit méltóságteljes viselkedéssel 
próbálnak palástolni.) 

LIL: Jó estét. 
PORKY: Mondtam, hogy ez az a ház, 

és nem hitted. 
ROY: Mi van veled, már azt hittük, 

hogy nem jössz be. 
LIL: Jól van. Várj egy kicsit. (Nickhez 

lép.) Fogjál velem kezet, öregem és ta-
láld ki, hogy ki vagyok. 

NICK: Egy lehetetlen macska vagy, ha 
akarod tudni. (Porky megsértődik.) 

PORKY: Macska? (Lil leinti, székbe 
kényszeríti, leveszi a kalapját és az ölébe 
teszi neki.) 

LIL: Nem kell azt ugy venni, drágám, 
ez olyan színházi kifejezés. (Megveregeti 
az arcát.) 

NICK: De hát hol jártál eddig, mi tör-
tént veled. 

LIL: Ess le a székről. Férjhezmen-
tem. (Porky elalszik.) 

ROY: Jézusmária. 
NICK: Mi? 
LIL: Azért vagyunk ilyen büszkék 

nind a ketten. 
ROY: Büszke vagy? Nem is vettem 

észre. 
LIL: Csak ne légy olyan vicces. Ez ne-

ked pénzedbe fog kerülni. Mehetsz kivá-
lasztani a nászajándékot. 

NICK: Arról beszélj, hogy fellépsz-e 
ma este vagy nem. 

LIL: Én? Fellépni? Ma este? Hogy kép-
zeled? 

NICK (a lépcső felé támogatja): Hát 
akkor eredj és aludd ki magad. Majd 
küldök fel a öltözőbe feketét. A férjed-

nek pedig ma jd csinálunk valami helyet 
az irodában, hogy lefekhessen. (Int Rag-
nak, hogy vegye pártfogásába Lilt.) Gye-
rünk. 

ROY: Na gyere, fiam. Majd keresek 
egy párnát a fejed alá. 

PORKY (akit Nick ezalatt felráz): Ki-
kérem magamnak, én házas ember va-
gyok, engem ne rázogassanak. (Nick 
végre kiviszi az irodába, aztán rögtön 
visszajön és bemegy az irodába, mialatt 
Roy nagy kínnal cipeli fel a lépcsőn 
Lilt.) 

ROY: Na gyere, a lépcsőn majd segí-
tek. 

LIL: Én nem értem, nekem folyton rö-
högni kell. (Küzkődnek.) 

ROY: Szedd össze magad, az isten 
áldjon meg. Csak nem tűröd, hogy köte-
lességszegő színésznek mondjanak a vá-
rosban? Na gyere, kapsz feketét és szé-
pen maszkírozd ki magad. (Lil énekelve 
megy ki. Retiküljét elejti, azt Roy fel-
veszi.) 

DOLPH (belép Roy hoz): Mondja, hé, 
hol van a direktorja? 

ROY: Találja ki, fiam, én nem vagyok 
pincér, én művész vagyok. (Bemegy a 
retiküllel az öltözőbe. Dolph mögött 
Steve jön, aki láthatólag nehezen gyűri le 
nagy izgalmát.) 

JOE (feketével átmegy a szinen a lép-
cső felé): Alászolgája. 

JOE: Adjon isten. (Dolphoz): Menj ki 
és tedd, amit mondtam. (Dolph el. Steve 
Joehoz fordul.) Te Joe, ma este senkinek 
sem vagyok itt, értetted. Jól jegyezd meg 
magadnak. És ha ez a MacCorn, vagy 
más detektív erre jár, azonnal értesíts. 
(Joe indul.) Várjál csak. Ne rohanj. 
(Bankót ad neki.) 

JOE: Köszönöm szépen. 
STEVE: A portásnak mondd meg, 

hogy akit nem ismer, azt ne eressze be. 
Ezt add oda neki. (Másik bankót ad, Joe 
vigyorogva veszi át.) Az Edwards bandá-
jából valaki még idejön és zavart csinál. 
(Nick jön.) Intézkedtem ugyan, hogy az 
embereim vigyázzanak odakinn, de ami 
biztos, az biztos. 

NICK: Siess azzal a kávéval. (Joe fel 
a lépcsőn.) Adjon isten, Steve. (Joe el.) 
Mi újság? Nagyon sápadt. Valami ba j 
van? 

STEVE (elvesztette biztonságát, na-
gyon ideges, az arca folyton rángatódzik, 
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nyugtalanul izeg-mozog): Nem valami 
érzem magam. 

NICK: Mi lélte? 
STEVE (leveszi a kalapját): Lát ja ezt 

a lyukat? 
NICK Mi ez? 
STEVE: És ezt a pörkölést? 
NICK: Cigarettára? 
STEVE: Nem. Revolvergolyó. 
NICK (megdöbben): Szent isten. 
STEVE: Alig egy perccel ezelőtt tör-

t f a t . Itt állok nem messze az utcán és 
Dolphhal beszélek, mikor egyszerre csak 
zzz . . . (felteszi a kalapját) átment a ka-
lapomon. 

NICK: Hm, hm. Ki lehetett? 
STEVE: Sejtelmem sincs. 
NICK: Milyen irányból jöt t a golyó? 
STEVE: Éppen ez az. A lövést nem 

hallottam. Aki rámlőtt, annak biztosan 
hangfogó volt a revolverén. 

NICK: E jha . 
STEVE: Az utcán nem volt senki, már 

tudniillik békés járókelőn kivül senki. 
Hanem éppen, mikor a kalapomon át-
ment a golyó, őrült tempóval egy autó-
taxi rohant el melettünk. Egy nő ült 
benme. 

NICK: Egv nő? 
STEVE: Igen. De lehet, hogy nem ő 

volt. Lehet, hogy valamelyik emeleti ab-
lakból lőttek. Ennek az Edwardsnek az 
emberei mindig hangfogót használnak a 
revolveren. 

NICK: Az ördög vigye el, ennek a fele 
se tréfa. 

STEVE: Csak két centiméterrel le-
jebb és kész vagyok. Na nem baj . Úgyis 
elhatároztam, hogy elutazom. 

NICK: Ma éjjel? 
STEVE: Igen. (Nyugtalanul járkál.) 

Adasson nekem egy italt, Nick. (Nick 
bemegy az irodába és üveggel jön vissza. 
Joe jön le a lépcsőn.) Joe, el ne felejtsd 
azt a pénzt odaadni a portásnak. 

JOE: Igenis. (El.) 
NICK: És hova utazik? 
STEVE (átveszi az italt): Egy darabig 

Montrealban ütöm fel a sátorfámat, ott 
barátaim vannak. (Pearl jön hátulról. 
Valamitől fél. Meglátja ezeket, összerez-
zen.) 

NICK: Na csakhogy végre! 
STEVE (hátrafordul, közömbösen visz-

szafordul): Jó estét. 
NICK: Na gyerünk, gyerünk, öltöz-

ködni, későn van. (Pearl sietve el a lép-
csőn.) De ha nem maga lőtte le Ed-
waidst, akkor mért kell elutaznia? 
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STEVE: Tudok én programot csinálni 
maga nélkül is, barátom 

NICK: Hát persze, nem is azért. (Fi-
gyeli.) És Lucyt magával viszi? 

STEVE: Mi köze hozzá? 
NICK: Csak azért kérdem, hogy szer-

ződtessek-e a helyére valakit? 
STEVE (egy másik pohár italt vesz át 

Nicktől): Igen, magammal viszem, ö még 
nem tudja, hát ne emlitse neki. Majd én 
simán elintézem. Dolph m a j d a keíemre 
fog járni . (Iszik.) Csak még Porkyt kell 
megtalálnom. 

NICK: Porky itt van. 
STEVE: Itt van? 
NICK: Itt 'hát. Ugy be van rúgva, mint 

az ágyu. Megnősült. 
STEVE: Mit csinált? 
NICK: Elvette Lilt feleségül. Nemré-

gen jöttek be együtt teljesen elázva. 
STEVE: Elvette Lilt? Óriási. Vájjon 

mit evett ra j ta? Hisz egy tehén? 
NICK: Lehet, hogy magának nem 

esete Crandall ur, de az ilyen csata-
hajókból, akik minden vihart kiállottak, 
a legjobb asszonyok lesznek. 

STEVE: Nem azért mondom. Őszintén 
szólva Porky jár t jobban ezzel a házas-
sággal. Had látom az öreget, hogy áll 
neki a házasság. (Indulnak az iroda felé, 
de Steve megpillantja Lucyt, aki jön le 
a lépcsőn. Int Nicknek, hogy csak men-
jen. Nick el. Sietve visszajön Lucyhez.) 
Jó estét, kicsikém. Milyen csinos vagy 
ma este megint. Mi újság? 

LUCY: Köszönöm, megvagyok. (Hide-
gen elfordul tőle, megy a kellékasztalhoz.) 
Későn jöttem be és most nagyon kell 
sietnem, hogy készen legyek az első 
számra. 

STEVE: A családodat rendben talál-
tad? 

LUCY: Köszönöm, igen. 
STEVE: Hála istennek, nagyon örülök. 

Mélgis csak jó volt, hogy hazaengedtelek 
az éjjel, legalább megnyugtattad magad. 

LUCY: Igen, nagyon köszönöm, hogy 
elengedett. 

STEVE: Látod, velem ki lehet ám jön-
ni. Jó fiu vagyok én. Csak mindig figyel-
meztess, mikor nem viselem magam ren-
desen és rögtön megjavulok. 

LUCY: Csak azt a dolgot nem értem, 
azzal a detektiwel . 

STEVE: Persze, hogy nem élrted. Majd 
megmagyarázom. Politikai dolog. Majd 
előadás után elmondom az egészet. Elég 
érdekes dolog. Remélem, nem felejtetted 
el az autózást, amit előadás utánra 
megbeszéltünk? 

LUCY: Én igazán nem t u d o m . . . (Ste-
ve megfogta a kezét, 5 ügyesen elvonja 
és tovább lép.) 
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STEVE: Megígérted, csak nem fogsz 
visszatáncolni? 

LUCY: É n . . . 
STEVE (szenvedélyesen): Megígérted! 
—LUCY: Megígértem, az igaz . . . 
MAZIE (bejön a lépcsőn): Nini Steve. 

Jó estét. 
STEVE: Szervusz. (Bosszúsan, hogy nem 

beszélhet tovább Lucyvel, az iroda felé 
indul, visszafordul, megérinti a Lucy 
karját, szinte tiszteletteljesen szól még 
egyszer.) Megígérte! (El az irodába.) 

MAZIE: Látom, nincs semmi ba j köz-
tetek. (Lejött, Ruby megjelenik a lépcső 
tetején, Roy és a lányok hasonlóképpen 
jönnek lefelé. Ugyanazt a kosztümöt vi-
selik a megnyitó számhoz, mint az első 
felvonásban.) 

RUBY: Pedig megígérte, hogy korábban 
jön be és kiborotválja hátul a nyaka-
mat. (Nick az irodából.) 

MAZIE: Na kezdhetjük a ma esti mű-
vészetet. 

NICK: Hanem aztán m a este kitenni 
magatokért , azt megmondom! 

MAZIE: Nem kell engem biztatni. 
ROY: Minden este ugy kell játszani, 

mintha premier volna, ezt ne felejtsétek 
el soha. (A színpadi ajtóhoz megy.) Jó 
estét kivánok. (Becsukja az ajtót.) 

RUBY: ö t nem kell biztatni. Tudom. 
Az urak is ezt mondják róla. 

MAZIE: Nekem legalább urakkal van 
dolgom, de neked már hordár se akad, 
édesem. 

LUCY: Mazie! 
GRACE: Ne kezdjetek minden este. 
ANN: J a j de f á j a fejem. 
RUBY: Na csak vár j , előadás után 

m a j d leszedem azt a kis festett h a j a d a t 
(Lucy Maziet, Grace pedig Rubyt tartja 
vissza.) 

MAZIE: Miért vársz olyan sokáig? Pró-
báld meg most rögtön. (Roy visszajön a 
színpadról és közéjük áll.) 

ROY: Csend legyen. A közönség előtt is 
veszekedni fogtok? Amelyik e l ront ja a 
számot, annak j a j lesz. Nekem a néző-
téren fontos ismerőseim vannak, direk-
torok és ügynökök, nekem a számomat 
el ne rontsátok. 

MAZIE: 0 , Istenem, te nagy ember te, 
odavagyok, hogy egy levegőt sziyhatok 
veled. 

ROY: Nem sokáig tart fiam, megnyug-
tatlak. Nem fogok egész életemen át ve-
letek' fellépni. 

MAZIE: Azt remélem is. (Csengetés, 
jelzés.) 

ROY: Na elég a beszédből, felállni! 
Vigyázni! Most! (A zene behallatszik a 
nyitott ajtón, mikor bevonulnak a szín-
padra. Mikor Roy éppen belép a szín-

padi ajtón, Steve jön ki az irodából, Roy 
csúfondáros grimaszt vág feléje.) 

STEVE (utána néz): Az ember azt hi-
hette volna, hogy ez a r ipacs tegnap 
tisztességet tanult. De nem, megint 
szemtelenkedik. 

NICK: Ugyan ne törődj vele, úgyis ki 
akarom rúgni. 

STEVE: Nem, az nem jó. Bizza rám, 
m a j d én megtanítom kesztyűbe dudálni. 
Csak nem szeretném, ha most rögtön a 
tegnapi eset u tán kellene kicsavarnom a 
nyakát, mert akkor rögtön kilátszana a 
dologból az összefüggés. (Nyugtalan.) 
Mondja, az a detektív ma nem volt itt, 
ugye? 

NICK: Melyik? 
STEVE: Az a MacCorn. 
NICK: Nem. Miért? Beszélni akar vele? 
STEVE: Sőt, éppen, hogy nagyon is 

nem akarok. Gondoltam, hogy talán ma 
este is e r re szaglászik. 

NICK: Csak nem fél tőle? 
STEVE: Én? Mért félnék tőle? Mi ba-

jom lehel: nekem vele? 
NICK: Persze. Semmi. De akkor miért 

izgatja igy fel magát? 
STEVE: Mert az az ember m á r az ide-

geimre megy. Nem szól semmit, nem 
vádol senkit, csak folyton láb alatt van 
és azzal a nyugodt Ibeszédmodörával, 
meg azzal a folytonos mosolyával meg-
őrj í t i az embert. Mi a fenének kellett 
neki tegnap mindenáron az én revolve-
rem? 

NICK: Nézze, Crandall ur, őszintén 
szólva . . . magának sincs fegyverviselési 
engedélye, négyszemközt megmondhat juk. 

LIL (az öltözőből jön): Hol van az 
uracskám? (Steve ránéz, megcsóválja a 
fejét és bemegy az irodába.) 

NICK: Légy nyugodt, nagyon jól van. 
LIL: Mondd meg neki, hogy az asz-

szonykája . . . különben ma jd megmon-
dom neki magam. (Ugy találja, hogy a 
lépcsőn lefelé jönni sokkal könnyebb.) 

NICK: Jobban érzed magad? Fel tudsz 
lépni? 

LIL: Éppen arra akartalak kérni, hogy 
az első számomat ma este szeretném ki-
hagyni. Ha muszáj , elcsinálom, de még 
nem vagyok egészen rendben. 

NICK (beletörődik): Hát jó, igyál még 
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feketét és szedd össze magad mennél 
hamarább. 

LIL: Köszönöm, dirikém, mindig tud-
tam, hogy igaz barátom vagy. Az uracs-
kámnak is mondtam, hogy mondom: 
ha nekem egy igazi barátom van az 
életben, akkor az Nick, az a ronda uzso-
rás. (Porky jön az irodából, Lil odalép) 
Angyalkám, én kiülök a nézőtérre é's 
nézem az előadást. 

PORKY: Jól van, kutyuskám, megyek 
én is veled. 

LIL: Fogd me<g a karomat jó erősen, 
szivecském. (Kimennek a nézőtérre. Roy 
és a lányok jönnek ki a színpadról, a 
holmijukkal foglalkoznak.) 

ROY: Óriási sikere volt a számnak. 
NICK: Nézd, fiam, Lil még nincsen 

rendben, nem tud dolgozni, valamit be 
kell dobni helyette. 

ROY: Még legjobb volna valami külön 
zenekari számot. 

NICK: Ugyan ne beszélj zöldeket. 
Mondd, nem lehetne hamar benyomni 
neked azt a duettedet Lucyvel, mi? 
(Mazie meglöki Lucyt, a lányok figyel-
nek.) 

ROY: Tessék? 
NICK: A következő szám lenne a ti 

duettetek. 
ROY: Nem, az nem lehet. Az a szám . . . 

fel van oszlatva. 
NICK: Ne okoskodj, hiszen annyit be-

széltél róla, hogy már rossz volt hall-
gatni, hát most lássuk azt a hires szá-
mot. 

ROY: A direkció kedvéért szívesen meg-
tenném, de sajnos, nincsen partnerem. 

NICK (Lueyhez): Na gyerünk. (Lucy 
izgatottan és boldogan rohan fel az öltö-
zőbe.) Meg vagy te őrülve? Komédiát 
csinálsz itt nekem, mikor ilyen ba jban 
vagyok? És mikor külön baráti szivesség 
gyanánt kérek tőled valamit. Először 
beadunk egy zenekari számot, lesz időd 
elég. És azt is megígérem, hogy akármi-
lyen rossz a szám, az ügynöknek rettene-
tesen meg fogom dicsérni. 

ROY: Ha Moore kisasszony haj landó, 
én a direkció érdekében a legnagyobb 
örömmel fellépek. 

NICK: Na látod. (A többiekehz.) Utána 
a hawaii szám jön. (A lányok sietnek a 
holmijukat a hawaii számhoz össze-
szedni.) 

ROY: Az a baj, hogy nem próbáltuk a 
számot. (Lépéseket próbál.) 

MAZIE: Direktor ur kérem, szabad ne-
künk kimenni a nézőtérre és nézni? 

NICK: Hogyne, hogyne, csak menjetek. 
RUBY (megy fel a lépcsőn): Na erre 

kíváncsi vagyok. 
MAZIE (a szintén induló Pearlhöz): 

Pearl, nem jössz a nézőtérre? 
PEARL: Először átöltözöm, aztán me-

gyek. 
ROY: Te Mazie, e redj és mondd meg 

a karmesternek, hogy ha ennek a szám-
nak vége van, az én zenémet játssza, a 
többit ő már tudja . 

MAZIE: Igen. (Mazie, Grace, Ann ki-
mennek a hall felé. Nick ceruzát, papirt 
vesz elő és programot csinál. Roynak hir-
telen eszébe jut valami.) 

ROY: Jó, hogy eszembe jut, direktor 
ur, az anyagiakról még nem is beszél-
tünk. 

NICK: Majd a szám után, fiam. Ha 
még lesz bőr az arcodon anyagiakról be-
szélni. (Nevet.) 

ROY: Ja, ha igy áll a dolog, akkor 
holnaptól kezdve én rám ne számitson. 
Alászolgája. 

NICK: Hát már viccelni se szabad? Ve-
lem beszélsz ilyen rideg üzleti hangon, 
aki a legjobb barátod vagyok? Mit tudod 
te, hátha már gondolkoztam is egy bi-
zonyos összegen. 

ROY: Mekkora az az összeg? 
NICK: Arról majd a szám után beszé-

lünk. (El. Lucy jön.) 
LUCY: Tudom, hogy utálsz, de azért 

el lehetne még egyszer próbálni. 
ROY: Itt nem arról van szó, hogy utá-

lom-e a kisasszonyt, vagy nem. Ez mű-
vészi kérdés. Tegnap este óta csak mfi-

BADEN bet WIEN állami kezéposztáty-szaantóriumok Bauerhof és Peterhof 
Igazgató: dr. Krüger Simon udvari tanácsos. — Három meleg kénes-fürdővel a házban (kénes 
fürdők, iszappakolások, ivókúrák stb.), valamint fizikai gyógyeszközök és diétás kúrák. Javalva 
reumában, köszvényben, idegbajban (ischiásban, neuralgiában), szívbajban, véredényelmeszese-
désben, vesebajban és női bajokban szenvedőknek. — Egész évi üzem. — Az őszi és téli szezón 

különösen ajánlható. — (Mérsékelt árak.) 

LUSS1NPICCOL.O MIHAMAR PENSIO 
páratlanul szép fekvéssel , közvetlenül a tenger partján. Magyar vezetéB, magyar konyha. 

Mérnökeit árak. RalAt fflrrfrt. Kérjen Drogimktnst. 

HOTEL BMSTOL G. m. b. fi. Salzburg 
Elsőrangú ház, gyönyörű fekvéssel. —> Autóbusz az állo-

máson. Felelős vezető: Kommerzialrat ANTON KIEN ER. 



S Z Í N H Á Z I ÉL E T 147 

vészi viszonyban vagyunk, nehogy félre-
értés legyen. Azok után, amiket tegnap 
este kaptam. 

LUCY: Köszönöm. Nekem is elég volt, 
amit ma este kaptam. De az mindegy. 
Akik együtt szerepelnek, azok nem min-
dig szeretik egymást. És ha azt gondo-
lod, hogy a szám jó, akkor nem látom 
be, miért ne lehetne csinálni együtt. El-
végre üzleti kérdés. Lehet az ember part-
ner akkor is, ha nincs egymásba bolon-
dulva. 

ROY: Hogyne. Csakhogy én egy igen 
különös természetű ember vagyok. Ahol 
engem nem látnak szívesen, én oda nem 
megyek. Én még életemben senkinek se 
voltam a terhére, annál sokkal büszkébb 
vagyok. Akarod a lépéseket egyszer át-
venni? (Lucy bólint.) Helyes. Csak gon-
dolj vissza arra, hogy csináltad a próbá-
kon. 

LUCY: Tudom az egészet, csak a végén 
kellene megpróbálni, ahol a legutóbb is 
összekeveredtünk. 

ROY: Nem lehet semmi baj, ha min-
dig engem figyelsz. (Felállónak. Lucy az 
egyik kezével átfogja a Roy nyakát, az 
arcuk összeér, Roy fogja a Lucy kezét és 
levévén a nyakáról, a derekára teszi.) Ezt 
ide le. 

LUCY: A múltkor nem igy volt. 
ROY: Az a múltkor volt. Most igy lesz. 

(Megáll.) Meg is mondom, hogy miért. 
Mert mindig arra kell gondolnom, hogy 
Steve nyaka körül igy volt a karod, és 
azt nem birom. 

LUCY: Az nem igaz, nem volt soha. 
(Szünet.) És mikor a detektivnek a részeg 
ember dolgában hazudtam, hát azt azért 
csináltam, mert megígértem neki, és én 
nem tudtam, hogy te az ellenkezőjét 
mondtad. És ma éjjel egyedül mentem 
haza. 

ROY (ránéz, ellágyul): Hát elvégre csi-
nálhat juk ugy is, mint azelőtt. (Lucy kar-
ját a nyaka köré veszi.) Mondd és azt 
kérdezted a mamától , hogy hozzá lehet-e 
menni egy szegény emberhez? 

LUCY: Azt. 
ROY: Hát jó. (Jelzés, szétugranak.) 

Nem baj , ma jd később elmondod. Most 
dolgozni kell. Állj fel, ne légy ideges. 
(Az ajtóban.) Hallod? A direktor külön 
bekonferál bennünket . Roy Lane és part-
nere, szenzációs u j szám, itt először. Hát 
nem vagy te büszke erre, mi? 

LUCY (hirtelen lámpalázat kap): Én 
ugy félek, én nem tudom . . . . 

ROY: Mit félsz? Gondolj mindig arra , 
hogy én melletted vagyok. Észre se ve-
szed és már tul leszünk ra j ta . 

LUCY: Nem, én nem merek fellépni. 

Nem lehetne elhalasztani holnapra, és 
addig mégis próbálhatnék? 

ROY: Szedd össze magad. Csak nem 
fogod lámpalázzal tönkretenni a duettet? 
Itt van ni, ez a mi zenénk. Örült taps 
lesz, ne félj . (A kijárathoz vonszolja, ke-
resztet vet magára.) Ne törődj semmivel, 
mutassuk meg, hogy mit tudunk. (Ketten 
be a színpadra. Dan bejön a hall felől.) 

JOE (követi) : Idegeneknek itt tilos a 
tartózkodás, kérem. 

DAN : Nagyon helyes. De én nem va-
gyok idegen. 

JOE : De kérem, a házirend . . . (Nick 
jő.) 

DAN : A házirendet ismerem, fiam. 
JOE : Akkor ne tessék itt tartózkodni. 
NICK : Joe ! (Jelet ad neki, Joe szé-

gyenkezve távozik.) 
DAN : Jó estét, Nick. 
NICK: Hát mit csinál errefelé? 
DAN : Semmit. Erre jár tam, gondol-

tam, benézek. Steve nem volt itt ? 
NICK : Nem. Egész nap nem láttam. 
DAN : Talán később idejön, nem ? 
NICK : Nem, ma nem jön ide. (Leül.) 

Az éjjel nagyon nagy lumpolás volt, ki-
piheni magát. Akar vele beszélni ? 

DAN : Nem sürgős. Jól mulattak teg-
nap este ? 

NICK : Eh, nem szeretem én az ilyes-
mit. Muszáj belemenni a vendégek miatt, 
de a magam részéről tulajdonképpen utá-
lom a lumpolást. Berúgni mulatságból, 
az igen. De berúgni üzletből, fu j . 

DAN : A lányok mind itt maradtak ? 
NICK: Azt hiszem, igen. Nem tudom. 

Nagyon hamar berúgtam. Nem emlék-
szem semmire, ami tegnap történt. 

DAN : Hát akkor én megyek is. A tár-
sam kint vár. 

NICK : De ugy vár, mint tegnap a hét 
rendőr a ház körül ? 

DAN (mosolyog) : Nem. Ez most csak-
ugyan vár. 

NICK : Kutya egy ravasz ember maga, 
biztos ur. Még az én eszemen is túljár. 

DAN: Mit lehet azt tudni, há tha a 
rendörök csakugyan itt voltak. (Moso-
lyog.) 

NICK: Én tőlem lehettek, én nem tud-
tam semmiről semmit. Ezek a csikágóiak 
rettenetesen tudnak inni. 

DAN: Ezek nagyon rossz firmák, ezek 
a csikágóiak, Nick, figyelmeztetem magát . 
Egy-kettőt minden további nélkül le 
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tudnék közülök tartóztatni. De minek. 
Menjenek csak haza, jobb szeretjük, ha 
nincs velüik itt ba j . 

NICK: Mennek is haza Csikágóba, ép-
pen most m o n d j a Steve. 

DAN: Steve? Hiszen Steve egész nap 
nem volt itt, mi? 

NICK (kis szünet után): Nem, de tele-
fonozott. 

DAN: Ja ugy. (Szünet.) Hát még látjuk 
egymást. 

NICK: Még visszajön? 
DAN: Nem éppen ma éjszaka, de visz-

szajövök, az természetes. 
NICK: Jó. Tudja, biztos ur, maga egy 

nagyon kedves ember és én nagyon sze-
retem magát. De mikor maga ide bejön, 
husz ember mindjár t kimegy. 

DAN: Csak maga ne féljen tőlem, 
Nick. (Ruby és Pearl jönnek az öltöző 
felől, ruhát változtattak.) 

NICK: Nem is félek, de ha maga sokat 
mászkál itten, az niem nagyon emeli a 
helyiség j óh írét. 

RUBY: Mi ez? Idehelyeztek egy őrszo-
bát? Két nap ja akármikor lépek be ide, 
detektívet találok. 

NICK: Ne nyelveskedj, a biztos ur 
csak ugy benézett hozzánk. 

RUBY: Ja persze, olyan rossz az elő-
adás, hogy nem bir ta ki a nézőtéren, hát 
bejöt t ide. 

DAN (Pearlhöz): Kisasszony, vár jon 

PEARL (megáll): Tessék. (A többi lá-
nyok mennek a színpadra.) 

DAN: Köszönöm, semmi, csak köszön-
ni akar tam. (Pearl tovább megy.) Ez a 
lány m a bejött? 

NICK: Miért ne jött volna? 
DAN: Azt hittem, hogy a tegnapi mú-

latás nagyon megártott neki. 
NICK: Ugyan, ezek a lányok ugy tud-

nak inni, mint a gödény. Tiz férfit az 
asztal alá isznaik, h a kell. 

DAN: Ugy. Hát én most megnézem 
ezt az u j számot egy kicsit. (Kimegy, 
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Nick nagyon megkönnyebbül.) 
STEVE (lassan kinyitja az irodaajtót, 

roppant ideges): Az Isten verje meg, mit 
akar már megint? 

NICK: Ö azt mondja , hogy semmi fon-
tosat, csak éppen kérdezte, hogy maga 
hol van. Én azt feleltem, ahogy megálla-
podtunk, hogy maga nincs itt. 

STEVE: Én nem értem, hogy mit akar 
tőlem. (Pearl hátul átmegy a szinen és 
észrevétlenül benéz, aztán eltűnik.) 

NICK: Mondja, Crandall ur, az Iste-
nért, mi baja magának? Ahogy valaki 
kiejti a nevét ennek a detiektivnek, maga 
mind já r t a levegőbe ugrik. Én ezt nem 
értem. 

STEVE: Ideges vagyok. Túlsókat ittam 
az éjjiel. Meg sok m i n d e n f é l e . . . (Valaki 
kopogtat a lépcsők alatti ajtón.) Steve 
rémülten összerezzen, aztán összeszedi 
magát és leül megint.) Előbb nézze meg, 
hogy ki az? 

NICK (kiles): Dolph. (Kinyitja az aj-
tót, beengedi.) 

STEVE: Mi van megint? 
DOLPH: Egy ember sétál itt le s fel a 

ház előtt, folyton itt ácsorog, mintha 
lesnie valakit, egészen idegessé teszi az 
embert. 

STEVE: Rendőr? 
DOLPH: Vagy detektív, vagy Ed-

wardséknak egy embere. Sose láttam az-
előtt. 

NICK: Ugyan kérem, ezer meg ezer 
ember sétál le s fel az utcán, nein kell 
félreverni a harangokat . Aztán meg ma-
guk nem csináltak semmit, mitől félnek? 

DOLPH: Mondd, Steve, nem tudnál 
innen valahogy ki jutni , mielőtt még . . . 

STEVE: Még nem lehet, még dolgom 
van. Egy óra múlva megyek csak. Menj 
ki és várjál meg kint. 

DOLPH: De kint az életem sincs biz-
tonságban. Az Edwards-bandából jön 
valaki és beléfereszthet egy golyót egy 
olyan hangifogós revolverből, akkor mit 
csinálok? 

STEVE: Menj k i és állj a hátsó kijá-
ratnál , ahogy megparancsoltam, értet-
ted? Hányszor beszéljek még? Már ben-
ned se bízhatom? (Kituszkolja.) 

DOLPH: Jó, én nem bánom. (El. Steve 
bezárja utána az ajtót.) 

NICK: Én ezt az egész dolgot nem ér-
tem. 

STEVE: Nézze, Nick, mi régi jó cimbo-
rák vagyunk. Maga jól tud ja , hogy én a 
tűzbe mennék magáért szükség esetén. 
Én is tudom, hogy mindig számithatok 
magára . 

NICK; Természetes. Csak m o n d j a meg, 
mit csináljak? 

STEVE: Én ma éjszaka meglógok in-
nen. Ez az átkozott detektív túlságosan 
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kíváncsi kezd tenni. Azt hiszi, hogy az 
én embereim lőtték le Edwardsot. 

NICK: Pedig nem? 
STEVE: Pedig mem. Már most a kö-

vetkezőkre kéretn magát. Küldje el Joet, 
vagy valamelyik teljesen megbízható em-
berét Charliehez és mondják meg neki, 
hogy ad ja ide a kocsiját, mert az én 
autómat minden detektív ismeri. Az autó 
jöj jön ide és vár jon rám a hátsó bejá-
ratnál. 

NICK: Mért nem telefonál neki maga? 
STEVE: Nem, ezek a detektívek való-

színűleg figyelik a vonalat. Jobb, ha Joet 
elküldjük. Előadás után felrakom a ko-
csira Lucyt. 

NICK: Én őszintén szólva nem értem, 
hogy amért egy detektív feltett egy pár 
kérdést, mindjár t ilyen óriási készülő-
dést kell csinálni. Steve, az isten á ldja 
meg magát, öreg, hova tette a kurázsi-
ját? 

STEVE: Azt hiszi, hogy gyáva vagyok? 
Nem, azt ne higyje rólam senki. Hall-
gasson ide. (Megragadja a csuklóját.) 
Azt a dolgot én magam csináltam. Bizo-
nyíték nincs ellenem semmi, csak az a 
revolver. De most már nem birom ide-
gékkel. Muszáj elmennem innen. Érti 
már? 

NICK: Most már értem. De nehogy 
valaki mást ba jba rán tson közülünk. 

STEVE: Biztosítom, hogy nem lesz 
semmi kellemetlensége. Most küldjön 
azért a kocsiéirt. 

NICK: Jó. Addig vár jon az irodában. 
(Elsiet. Steve odamegy a lépcső alatti 
ajtóhoz, kikémlel, aztán odamegy a néző-
tér felé vezető ajtóhoz és bezárja. Ekkor 
nyilik a szeparé-ajtó és Pearl lép ki 
rajta revolverrel a kezében.) 

PEARL: Fordul j meg, te gazember. 
(Steve megfordul.) Nem akarok a hátad-
ba lőni, mint te lőttél neki. 

STEVE: Az Isten á ldjon meg, mit 
akarsz? 

PEARL: Én szemtől szembe állok ve-
led, nem a hátad mögé állok. És mi-
előtt végzek veled, szemtől szembe meg-
mondom, hogy Jim Edwards szeretője 
vagyok, aki megesküdött, hogy bosszút 
fog állani. 

STEVE: N e m . . . n e m . . . ne ölj meg... 
PEARL: Aljas gazemt>er, most nyö-

szörögsz, ugye? (Belelő. A revolveren 
hangfogó van, alig hallatszik egy csatta-
nás, egy kis füstfelhő látszik. Steve tá-
molyog, az iroda-ajtóhoz megy és ott 
beesik az irodába. Pearl megdöbbenve 
nézi egy darabig, aztán a revolvert bele-
teszi a retiküljébe és ijedt nyul gyanánt 
menekül fel a lépcsőn. De még nem ért 

fel, mikor Ruby jön ki az ajtón a szín-
pad felöl és megvetően nevet.) 

RUBY: Ilyen bukást évszázadok óta 
nem láttam. (A többi lányok is jönnek, 
gyenge taps hallatszik, Roy és Lucy is 
jönnek ki.) 

MAZIE: Az ilyen külvárosi közönség 
nem tud ja az ilyen szép dolgot méltá-
nyolni. 

ROY: Gyere Lucy, meghajolni. (Vissza-
mennek.) 

RUBY: Még van bőr az arcukon ki-
menni. 

ANN: És meddig próbálták? Biztosan 
a metghajlást is próbálták. 

LUCY (Roy-al visszajön): Mit gon-
doltok, hogy tetszett? 

GRACE: A közönség nem őrült meg 
örömében, az bizonyos. 

RUBY: Külföldi szám, én mondom, 
utazzatok mennél hamarább. 

ROY: Az egész roppant peches volt. 
Éppen a legszebb résznél az a de-
tektív, meg a direktor elkezdtek vesze-
kedni a nézőtéren. Hát igy nem lehet. 
Mindenki őket figyelte, mi csinálhattunk 
volna akármit, ránk nem figyelt senki. 
A fene egye meg, ez peches volt. Na 
mindegy. Gyorsan átöltözni. Én megyek' 
megkérdezni a karmestert , hogy a kö-
zönség mit beszélt a háta mögött az első 
sorban. (El, a lányok a lépcsőn mennek 
lel.) 

LUCY: Én igazán nagyon igyekeztem. 
MAZIE: Csak te ne hallgass senkire. 

A számotok nagyon jó. (Lányok el, Nick 
és Dan veszekedve jönnek be a hall 
felöl.) 

NICK: Már bocsánatot kérek, étn a sa-
ját pincéremet odaküldöm, ahova ne-
kem jól esik, abba nem beszélhet bele 
senki, mélg a rendőrség sem, é r d e k e s . . . 

DAN: Nézze, ne beszéljen annyit, most 
már megelégeltem. Akarja, hogy felje-
lentsem gyilkosságban való bünrészes-
séígért, vagy niem? 

NICK: É n . . . i g a z á n . . . 
DAN : Na lássa, ugy-e milyen kicsi lett 

egyszerre. Hát idehallgasson. Mielőtt 
tovább segítene Steve Crandallnek meg-
szökni, előbb még én beszélni akarok 
vele. Utána aztán csinálhat, amit akar, 
érti ? Tiszta jóakaratból vártam még az 
utolsó lépéssel, mig az előadásnak vége 
lesz, mert nem akar tam ezt a maga lokál-
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já t még rosszabb hirbe keverni. Hát csak 
ne ártsa bele magát az én dolgomba. 
Steve itt van, maga akármit hazudik 
össze-vissza. És sokkal okosabb lesz, ha 
egyenesen megmondja, hogy hol van. 
(Nick a fejével mozdulatot tesz az iroda 
felé.) Mondja meg neki, hogy beszélni 
akorok vele. (Nick habozva megy az 
iroda felé, az ajtóban megdöbbenve 
visszahőköl.) Mi ez? Dan odafut, meg-
látja a testet.) Gyerünk be, csukja be az 
ajtót . (Bemennek az irodába, az ajtót 
becsukják maguk után. Ruby félig felöl-
tözve jön az öltözőből, Mazie a nyomá-
ban, Mazie a lépcsőn utóiéri és a kar-
fához nyomva fojtogatni kezdi.) 

MAZIE : Na megállj, most megtanít-
lak kesztyűbe dudálni. 

RUBY : Eressz el. 
MAZIE : Mit mondtál, mi vagyok ? Mi 

vagyok, mi ? 
RUBY : Angyal vagy, csak eressz el. 
MAZIE : Mondd hogy édes kedves. 
RUBY : Édes kedves. 
MAZIE : Ha nem volnék olyan áldott, 

jólelkű lány, amilyen vagyok, most meg-
öltelek volna. Mehetsz. (Ruby menekül. 
Mazie leporolja a kezét. Roy berohan.) 

ROY : Mazie . . . nézz ide . . . óriási 
szenzác ió . . . az Alhambra leszerződ-
tette a s z á m u n k a t . . . ó r i á s i . . . (Egy cé-
dula van a kezében.) A direktor éppen a 
nézőtéren van. 

MAZIE : Ne beszélj. 
ROY : De igen. Látod ? Erre az étlapra 

irta az ajánlatot. Hol van Lucy ? 
MAZIE : Alhambra ? Az a nagy ? 
ROY (olvassa): Szerződtetési célból 

keressen fel azonnal partnerével együtt. 
Hol van Lucy ? Lucy ? (Rohan az öl-
tözőbe). 

MAZIE (követi): Éljen, éljen 1 (El. 
Nick és Dan jönnek ki az irodából.) 

DAN : Ez bizony meghalt. Alaposan 
elintézték. 

NICK hirtelen) : Lane ! A színész ! 
Igen, egész biztosan ő lőtte le ! Fogadok 
mindenbe, hogy ő volt. 

DAN : A színész ? Gondolja ? (Pearl 
jön a lépcsőn, halja szavaikat, megáll a 
lépcsőn ). 

NICK Egész biztos. Féltékeny volt rá. 
Mindenáron meg akart szabadulni a ve-
télytárstól. 

DAN : Nem, ezt nem a szinész csinálta. 
Ez öngyilkosság. 

NICK : öngyilkosság ? 
DAN : Igen. (Pearl megbabonázva jön 

le a lépcsőn, félkezével a falnak támasz-
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kodva. Dan Nickhez beszél, de a lányra 
néz.) Itt van a Steve saját revolvere, egy 
golyó ki van lőve. Világos. 

NICK : A Steve revolvere ? Hiszen az 
magánál volt. 

DAN : Igen, de ma viszadtain neki. 
NICK : De hiszen Steve azt mondta . . . 
DAN : Mondom, hogy ma visszadtam 

neki, ne vitázzunk. Az egész nagyon ter-
mészetes. Steve tudta, hogy a nyomában 
vagyok, hát a legrövidebb megoldást vá-
lasztotta. Mindjárt meg is telefonoztam a 
a főkapitányságra, hogy a tettes öngyil-
kosságot követett el, az öngyilkosság két-
ségtelen. 

NICK : Hát hogyne, ha biztos ur 
mondja, hogyne. 

DAN : Adja ide annak az ajtónak a 
kulcsát. (Nick odaadja neki, Dan lezárja. 
Pearl a zangora melletti székbe roskad.) 
Azért zárom le, mert mig a vizsgálóbíró 
ki nem száll, ebben a szobába senkinek 
sem szabad belépni. Én telefonálok és 
hátul megvárom a vizsgálóbírót. (Indul 
hátrafelé, mikor Pearl mellett elhalad, 
szája sarkából odasúgja neki): Szedje 
össze magát, fiacskám. (Kimegy. Pearl 
megkönnyebbülve Ifesóhajt. Roy és a lá-
nyok nagy vígsággal jönnek le a lépcsőn). 

MAZIE : Milyen siker ! Te Lucy, te na-
gyon szeretheted ezt a Royt. 

LUCY: Persze, hogy szeretem. 
ROY : Tudod, Lucy, nekem annyi dol-

gom volt ennek a számnak a beállításá-
val, meg a reklámmal, meg mindennel, 
hogy nem is értem rá megmagyarázni ne-
ked, mennyire szeretlek. (Csók.) 

ANN : Na hát, mindenki előtt. 
GRACE : Ezek turnét fognak csinálni a 

nászutjukból. 
MAZIE : Elég volt ! Szétnienni ! Nem 

mész le róla ! 
RUBY : Szét kell őket fürészelni. (A 

lányok nevetve választják őket kétfelé.) 
NICK (hirtelen kitör, mert idegei nem 

birják a zajt és vidámságot.) Elég már a 
lármából, csend legyen, hol vagyunk. 
(Elhallgatnak, csodálkoznak, hogy milyen 
szokatlanul indulatos ... Jelzés, csenge-
tés). 

ROY : Hallo, készülni, gyerekek ! Pearl, 
gyere. Tyü a kutya teremtésit, de jó 
kedvem vanl Vetíteni fogják a nevünket, 
meg az újságban hirdetni fognak bennün-
ket. Roy Lane és Lucy Moore. Erre, 
lányok, vigyázzatok a sorra, ugy kell dol-
gozni minden este, mintha premier 
volna. (A lányok betáncolnak a szín-
padra. Nick félájultan az ajtónak dől és 
imádkozik). 

FÜGGÖNY. 
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Szerkesztői üzenetek: 
F. Kózsika. Székesfehérvár. A cím ]ó volt. szí-

veskedjék újból irni. — H. István, Pécs. Tehet-
séges munka — de kérünk még jobbat. — Lüwy 
Júzsefné, Pecica. Elismerjük, öné a babér, — a 
pénzt már {eladtuk cimére. — Pinke Ilus, Ko-
márom. Talán az a baja ennek a versnek, hogy 
szerkesztette. í rn i kell egy verset és nem szer-
keszteni. A sorok meghatók, de még nem egé-
szen kiforrot tak. Csak azt tanácsolhatjuk, hogy 
próbálkozzék tovább. — Nem közölhetők a kö-
vetkező Igaz történetek: íme az én igaz történe-
tem, Három baklis fér jet keres, Ismeretség-
próbálgatás, Az ismeretlen lovag, J. 1.. Kossuth 
Lajos-utca, Hogyan menekültem meg a halál-
ból. Az első kérő, Sch. Imre, Fehér akác. Far -
sangi kaland, A tearózsa, A liba, F . Ernóné, 
Szomorú emlékek. M. György, Utcai ismeretség. 
Becsapott szülők. K. Rózsi Újpest, Imádó, aki 
nem létezik, Heidelbergi szerelem, Egy sorsüldö-
zött pulyka története. — R. B. tudnivágyó. 1. 
Nem. 2. Nős. 3. E r r e sajnos nincs helyünk. — 
Charleston. Egyelőre nincs olyan iskola, ahol 
kedvezményben részesülne. Ajánl juk a Mérő-féle 
iskolát, Erzsébet-körut 44. Tessék ránk hivat-
kozni. — Grünwald Aranka. Nanamaker Dept. 
Store. Fifth Ave. Corner 8th street, New York 
U. S. A. — Lengyel Gizella. A közeli napokban 
postán megkapja — Róma. Nagyon köszönjük 
szives ajánlkozását, de nem vehetjük munkáját 
igénybe, mert van ott tudósítónk. — Adalbert 
Hahn. Osijek. A kért cimek: 1. Váci-ut. 46, 2. 
Kertész-utca 26. 3. Zsigmond-utca 2U, 4. Zsig-
mond-utca 9. Valamennyi Budapesten. — Alfa 
Mult számunkban üzentünk. Nagyon szívesen ál-
lunk rendelkezésére, annál is inkább, mert lá-
tunk önben — egyelőre még nyers — tehetséget. 
Küldjön ujabb munkákat . — Fogadás 827. A Bel-
városi Színház mutatta be. — Pozsonyi urilányok. 
Nádor Jenő közelebb van most magukhoz, mint 
hozzánk, mert Bécsben játszik. — Sz. Mihály. 
Színmüvében, amelyet csak most értünk rá meg-
bírálni, komoly értékek vannak, de az egész 
munka még kiforrat lan és hiányzik belőle a 
színpadi rutin. Tessék még sokat dolgozni és nem 
marad el az eredmény. — Liszkay Eszter. Ügyes 
fordítás, sorát e j t jük. — B. Rezső, Csanádpalota. 
Sok szív van benne és kevés rutin. Mi nem hasz-
nálhat juk — tulrövidek. — Suboticai olvasó. 
Harmath Imre bécsi címe: Central Pension, 
Kärtner-Strasse. — O. J.. Nyíregyháza. Sajnos, 
nincs helyünk leközölni a feltételeket. Szívesked-
jék közvetlenül az iskolához fordulni: Budapest. 
Csengerv-utra 28. — Szőkeség. Nem tudjuk pon-
tos cimét. Fonjita gyakran változtatja lakhelyét. 
Nőtlen és franciául beszél. Vannak magyar ba-
rtai. Ha a Salon Independencébe ir, kézbesitik 
levelét. — K. Mihály. Vecsés. Kérését nem lehet 
levélben elintézni. í r jon a Városi Színházba. Se-
bestyén Géza igazgatónak — de a legjobb ilveti 
üdvben személyesen el járni . Terve nem kivihe-
tetlen. — Mérő Maca. Sajnálatunkra nem közöl-
het jük. — G. Emmy. Apntin. Maid a filmrovat-
ban kap választ, utána nézünk. — Doda. Subo-
tiea. Legyen szives, ir ja meg. miiven fényképről 
van szó. — Manci. Miskolc Vár juk a levelet. — 
Sz. Miklós. Nagykörös. Sok rejtett finomság van 
e versben, de nem nekünk való. — Vecsey. A 
közeli hetekben Budapestre jön. — Braun, Csa-
nádpalota. A levele szellemes, kedves és örül-
tünk neki. Kár. h orv rossz vicceket mellékelt 
hozzá. Az alibikből közlünk. — Vacuum. Akkor 
17 éves volt Most 19. És most is azt mondjuk: 
tehetséges, de még nyugtalan, kiforrat lan. So-
kat kell . í rni és sokat kell olvasni! 

Mozi üzenetek 
Ebben a rovatban öt filmtárgyu kérdésre szí-

vesen válaszolunk Levélírásra nines időnk, vá-
laszbélyeget ne tessék mellékelni. 

Zs. Lajos, Szombathely. Levelét továbbítottuk. 

— D. P.. Borosjenő. 1. Jelenleg uton. 2., 4. és 5. 
Universum Filmfabrik, Berlin. W9. — Fischer 
Andor. Michael Curtiz. Warner Bros.. Holly-
wood. — N. N. 1. Megcáfolták. 2. Igen. Angol 
címe: Lovers Magyar cime még nincs. 3 Nem. 
4. és 5. Lehetőleg angolul i r jon. — Szép kislány. 
1. United Artists. 7100 Santa Monica Blv.. Los 
Angeles. 2. Ezt nem ta r t juk nyilván. 4. Kíván-
ságának nemsokára eleget teszünk. 5. Váci-utca 
46. — W. D„ United Artists. 710(1 Santa Monica 
Blv.. Los Angeles, Calif. — G. Mimiké. Mosón. 
Bismarck-Allée 16. Berlin. — Éva, Vasgyógy. 1. 
Nem biztathatjuk eredménnyel. 2. 485 Fif th Ave., 
New York. 3. A t i tkár bontja a postát; tőle függ, 
hogy hová kerül a levél. — Komoly fogadás. 
Rod la Rocque játszotta. — Hilda és Hainalka. 
Gösta Eckman játszotta Dr. Faustot . — Bánky. 
United Artists, 7100 Santa Monica Blv.. Los An-
geles — Patkoló Sándor. 1.. 2. Universum Film 
A.-G.. Berlin, W9. 3. Beverly Hills, Hollywood. 
4. Uton van. 5. Metro-Goldwyn-Mayer Studios. 
Culver City. Calif. — Garabonciás diák. Jelenleg 
Svédországban utazgat, de az Universum Film. 
Berlin, W9 cimre küldött levelet megkapja. Né-
metül írhat neki: svéd fordító cimét a svéd 
konzulátusnál tudhat ja meg. — Schweitzer György. 
Gaál Béla, Vörösmarty-utca 68, Lenkei Zsigmond, 
Tisza Kálmán-tér 3. Rákosi Szidi, Csengery-utca 
28. — L., Arad. Mindkettő címe: Universum Film. 
Berlin, \V9. — Nővérek. Idén nem hirdetünk 
ilyen pályázatot. — Szombathelyi olvasó 13. „Hu-
szonhárom éves, állásban levő fiatalember va-
gyok. Érdemes-e kimozdulni és küzdeni?" Ezt 
i r ja ön levele végén. Csak azt válaszolhatjuk, 
hogy ne hagyja ott biztos állását a bizonytalan 
jövője moziszinészetért. A magyar filmgyártás 
még a tehetséges embereknek sem tud megélhe-
tést nyújtani, külföldre iutni és ott elhelyezkedni 
nedig csak nagyon kevés embernek sikerül. — 
J. László. Orosháza. Levélírásra nincs időnk, 
ezt különben a moziüzenetek eleién minden hé-
ten megír juk. Itt, ezeken a hasábokon azonban 
mindenkinek szívesen válaszolunk. A kért cimek 
i következők: 1. és 2. Universum Film A.-G., Ber-
lin. W9. 3. Paramount Studio, Marathon street, 
Hollywood. 4. United Artists 7100 Santa Mo-
nica Blv., Los Angeles. — W. E., Debrecen. 
Erre nem lehet általános szabályt felállítani. 
Mindig a levéltől függ, hogy válasz érkezik-e r á . 
— Kovács Sándor. Ez év szentember 15-én volt 
a nesti premier a Royal Apollóban. — Csr. 1927. 
1. Ezt a cimet nem tudjuk . 2. 24 Union Square. 
New York. — R. E. L. Cime: Universum Film 
A.-G.. Berlin, W9. — Viktória. Nagyon lebeszél-
jük, hogy er re a pályára lépjen, mer t nem tud 
maid elhelyezkedni és csak csalódások érnék. — 
Egy müveit kecskeméti uriteány. Petrovich Szve-
thzláv nem vette feleségül Alice Terryt . A mű-
vésznő változatlanul Rex Ingram hitvese. P . Sz. 
állandó címe: Rex Ingram Studio, Nice, Francia-
ország. — 13-as páholy. Körülbelül három év 
előtt. — K. Mihály, Mezőhegyes. Lenkei Zsig-
mond, Tisza Kálmán-tér 4. Gaál Béla, Vörös-
marty-utca 68. Rákosi Szidi, Csengery-utca 28. — 
Ruszinkó 20. Nem a jánlha t juk , hogy minden 
szakmai ismeret nélkül ezzel az üzletággal kezd-
jen foalalkozni. A filmkölosönzéshez ma naav 
tőke, jó berlini és párizsi összeköttetés kell. 
enélkül nem tud versenyezni a meglévő nagy 
népekkel és különösen az amerikai filmgyárak 
fiókjaival. Próbálkozzék talán egy meglévő köl-
csönzővel társas viszonyba Iéoni. vaav egy be-
rsületes szakembert keresni, aki az ön pénzével 
jól tudna dolgozni. 

PURGO 
az Ideális hashajtó 
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Keresztrejtvényfejtés! versenyünk 
győzteseink névsorát alant adjuk. A ver-
senyen, a nyár és a nagy keresztrejtvé-
nyek megfejtésének hosszadalmas leírása 
ellenére is elég sokan vettek részt. A ver-
seny 3i—40. szám keresztrejtvényeire vo-
natkozott. Itt-ott egy-egy betű eltévesztése 
miatt az illetőket nem töröltük a verseny-
ből. Bírálóbizottságunk elég nehéz feladat 
előtt állott a sok, csaknem teljesen egy-
formán értékes megfejtések közül a leg-
jobbakat kiválasztani. 

SORREND ÉS JUTALMAK: 
1. KATONA GYÖRGY, Kisbörcsháza 

puszta. (U. p. Aszák), Kétlámpás 
rádió. 

2. SZÉKELY JÁNOS, Budapest, Hernád-
utca 5. II. Lemondott a jutalomról. 

3. JANKÓ MÁRTA, Heves (Gyógyszertár). 
Egylámpás rádió. 

4. BAUER GIZI, Paris, Rue de l'Abbé de 
I'Epée, Hotel du Nord. Eg y sorozat 
Karinthy gyűjteményes kiadás. 

5. GLASER JOLÁN, Budapest, Üllői-ut 4. 
II. 7. Manikűrkészlet. 

6. SIPOS LÁSZLÓ, Budapest, Lajos-utca 
92. III. Turistafelszerelés. 

7. Dr. VÉRTES ÁRMIN, Moritfeld, (Jud. 
Timis), Románia. Vasúti jegy Buda-
pestre. 

8. FLAMM OSZKÁR, Budapest, Kruspér-
utca 10. I. 12. Páholyt, valamelyik 
premiérre. 

9. HUBERT MIKLÓS, Sükösd. Lemon-
dott a jutalomról. 

10. KISS MAGDA, Budapest, IX., Erkel-
utca 4. Iróasztalkészlet. 

11. WENETIÁNER DUCI, Zákány. Ping-
pongkészlet. 

EGY-EGY KÖNYVSOROZATOT NYERTEK: 
12. PLANER ILI. Pesterzsébet, Uri-utea. 
13. KORMOS ULLI, Szegbalom. 
14. BALVIN RÓZSA, Tokod, (Üveggyár). 
15. HARTNER NANDORNÉ, Murska Sobota, 

Prokmurje (S. H. S.) 
18. HARTENSTEIN ILONA. Gyoma. 
17. HAUSWIRTH MAGDA, Budapest, Hunyadi-

utca 48. 
18. BARTHA ISTVÁN, Arad. St. Gheorgbe 35. 
M. KOHN MIH.4LYNÉ, Pécska, (Románia). 

•Mi. EINCZIG IMRE, Budapest, Tisza Kálmán-tér 
«. III. 31. 

» . RADNAI PAL. Szolnok, Verbőezi-u. 4. 
22. SZABÓ DEZSŐ, Újpest, Arpád-u. 48. 

23. PATAKY SANDORNÉ, Dabaca, Jud. Clui 
(Románia.) 

24. PAKTOROVICS BÖSKE, Ungvár. 
25. FARAGÖ RUDOLF, Budapest, IX.. Ernő-utca 

24. I. 1. 

26. KLEIN ÉS FIA „ROSE D'ORIENT" 
világhírű szappant CA tucat) 

KEIIÉNYI IRÈNE, Bpest, Aradi-u. 66. II. Il-
ii. BOON S. W. ÉS TÁRSA, kakaó-

különlegességet 
CA kg.) 

PRZYBILLA L-né, Bpest, Ezredes-u. 5. 

28. MEISTER, terpentines szappant 
5 dobozzal 

STURMNÉ GAAL ELLUS, Eger. 

29. KLEIN ÉS FIA, VIOLETTE CAR-
PATHES 

világhírű szappant CA tucat) 
I f ) . P. FERENCZY KÁLMÁN, Szolnok, Abonni 

ut 2. sz. 
30. STÜHMER, bonbonkülönlegességet 

egy dobozzal 
UNGAR MAGDA, Eger, Fő-utca 29. 
31. BRAUN-féle SALVATOR gyomor-

erősítőt 
SÁPY DEZSŐ. Átány (Heves m.) 
32. GRÉ, kozmetikai intézet 

(Vőrösmarty-tér 3.) egy szépség ápolását 
WÉGERER LUCI, Budapest, Erzsébet királyné-

ut 58. 
33. KLEIN ÉS FIA kozmetikai dobozát 

(ODONTIN fogkrém, IBOLYA tejkrém.) 
CSERGŐ LILI, Bpest, Akácfa-u. 20. III. 18. 
34. GLASNER MIKSA RT. HERKULES 

gyermektápszer és kétszersültjét 
SCHWARTZ MÁRIA, Bpest, Fürész-u. 113. f . 6. 

A többi jutalmat és dicséretet nyertek 
névsorát a jövő számban folytatjuk. 

a 43-ib számból: 
KÉP. ÉS BETÜREJTVÉNYEK; 1. Halál ellen 

nincs orvosság. 2. Mi a külömbség? 3. Névtelen 
vár, 4. Bravúr. 5. Kettőn áll a vásár. 

KIS REJTVÉNYEK: 1. Ólom, vitéz, ostoba, da-
dogó, alak = óvoda, 2. Szemmel látható, 3. Sze-
lence. 

DUPLA VAGY SEMMI; 1. Keresztrejtvény — 
Keresztjei — Keresztez — Jelez — Megfejtés — Tét-
len anyakönyvvezető (nincs összeadni valója), 2. 
Hasonló hasonlónak örül — Képmás — Hasonmás 
— Képmutató. 

SZÍNHÁZ ÉS VIDÉKE: 1. Mesék az Írógépről, 
2. Drámai jelenet, 3. Saljapin. 
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KERESZTREJTVÉNY: 
VÍZSZINTES: 1. madame, 2. ami, 1«. kerevet, 

16. Elemér, 17. mag, 18. eleven, 19. Salamon, SO. 
de, 21. lemez. 22. epizód, 23. Pán, 24. esetem, 
26. kilométer, 28. tét. 29. kar, 30. a tan. 31. an, 
32. Adige, 34. el, 33. zó, 36. len, 37. L (a) de, 38. 
elás. 40. Ilona. 43. áradat, 46. al, 47. r (é) z, 
48. remekírók, 50. id, 52. Erie, 53. Oven, 53/a. 
Dukasz, 55. Ukk, 57. an, 58. gégehurut, 59 (k) 
3d, 62. élah (Halévy), 63. R (ó) k (u) s, »4. ret-
raite, 68. Emké, 70. bemutatás, 71. része (g), 74. 
feledelem, 75. őket, 76. terem, 77. tor, 77 a. 
(E) Ili, 79. levetem, 81. Kelemen, 83. al, 84. zelej 
(jelez), 85. Ren(n)er, 87. verje, 88. Etel, 89. here, 
91. te, 92. Demeter, 95. barom, 97. made, 98. de-
lejes, 99. a katolikus, 104. tot, 106. lakatos, 107. 
Ibanez, 109. té, 110. elan. 111. lob. 112. legátus, 
114. Verámon, 116. hetivásár, 118. avarok, 119. 
kert, 120. epigón, 122. liter, 123. lat, 124. szója, 
125. apologetika, 128. elesik, 130. Osn (abrüek), 
131. ahol, 132. kitálal, 134. le, 135. lekap, 137. 
vesebaj, 139. igék, 140. alapítás, 141. k. b. 

FÜGGŐLEGES: 1. Mesék az írógépről, 27. Ta-
nár ur kérem. 39. Szentes, 56. kórterem, 61. Hi-
tel, 78. illem, 86. keret, 94. revaii, »6. Kalevala, 
102. tanárelnök, 103. siker. 111;,, kés, 121. nők, 
138. ja. 

Rejtett nevek : 
Sári, Jóska, Már-
ta, Adél. 

Rejtett közmon-
dás: Ki mint vet, 
ugy arat . 

Számtani rejt-
vény: A gázsi 280 
pengő volt. 

EGY-EGY KÖNYVET NYERTEK: 
BIEDL IDA, Budapest, Baross-utea 99. II. 19. 
MARKOVITS JOLÁN, Rad-Putnika venae 7. 

(S H S.) 
HOLLÓ É L È M É R N É , Szeged. 
SCHEIBER MARGIT, Nagysimonyi, (Vas m.) 
MÁRFFY KAROLY, Budapest, Szt. István-kórház 

„ D " pavillon, f . 48. ágy. 
KÁZMÉR MARCELL, Michalovee, XX. Hlavna 

uliea 56. (Csehszlovákia). 
SZILAGYI MIKLÓS, Hódmezővásárhely, Oldal-

kdzár~utcs 2/3 
KNAUTE BABA. Budapest, Hunyadi-tér 12. II. 1. 
BOZSÓKY IRÉN, Budapest, Visegrádi-utca 6. I. 
HORVÁTH ICA, Budapest, Hajós-utca 11. I. 

ÜZENETEK: 
H. M., Mikólalva. Az üzenet va lóban „más"-

»ak szólt . — H. E.-né, Szeged. A „ T a n á r u r 
k é r e m " 40 helyes felelete 10 pon to t számit . — 
K. R„ Nemeská j a l . Még jobbaka t k é r ü n k . — 
„öt l e t ." Betű- és kép re j tvénye i csak hosszabb 
Mő múlva ke rü lhe tnek s o r r a . Ki fogás ta lanul 
megra jzo l t kép re j tvényé t e rede t iben közöl jük. A 
»ajz nagysága b á r m e k k o r a lehet , fontos , hogy 
fekete t in tával legyen r a j zo lva . Beküldöt t külön-
féle f a j t á j ú r e j tvények ( Já tékok) h a m a r á b b s o r r a 
k e r ü l n e k . — V. J., Pécs. Mint önmaga is lá t -
h a t j a : igen. — B. K., Budapest, ö t l e t e jó, fel-
haszná l juk röv idesen . — S. M., Budapest. Tehá t 
«lind két részrő l r e n d b e n van . — K. M—né, 
Péeska. Reklamál t re j tvényei t nem k a p t a m meg . 
V á r o m a verse t , mely r emé lem ép oly nivós 
lesz, mint á l l andóan beérkező megfej tései l A ver-
senyről rövidesen egy közlemény jelenik meg. — 
Érdeklődő. A „ Jövő század r e j t v é n y e " ju t a lma-
zot tai a 43-as számban vol tak , mikor a meg fe j -
tését közöl tük. — M. G„ Nyíregyháza. Beküld-
heti más á l ta l is, csak olvasható legyen 

J á t é k o k 
ÁTLÓS REJTVÉNY 

(Payper Lajosné, Budapest) 

•i 

2 -

3 
H 

5 

6 
A, A, A, A, A, D, E, H, H, K, K, L, L, 
L, L, M, M, N, N, N, O, O, O, O, O, P, 

R, R, R, S, T, T, U, Z, Y, Y. 

Fenti betűkből az alábbi hat deíinitió 
a lap ján kapott szavakat i r juk be a koc-
kákba és á t lós i rányban (a vas tagabb 
kockákban) az 1-től lefelé, m a j d a 6-tól 
fölfelé olvasva egy amer ika i magyar 
filmszínész nevét kap juk . 

1. A Novara cirkáló volt pa rancsnoka . 
2. „Leány" klasszikus nyelven. 
3. „Derii" sz inonimája . 
4. Dzsungel fia. 
5. Férfi név. 
6. Keselyű f a j t a . 

ÖSSZEKEVERT KÖZMONDASOK 
(Braun Böske és Flóra , Velky Seoljus) 

Al, nem, az, ku, na, sze, ból, e, Ion, sik, 
fá, ma, tyá, a, lesz, já, nem, tói, sza, 

ínész. 

Fenti szótagok két közismert közmon-
dás szótagjai . Tessék helyesen össze-
áll i tani. 

BŰVÖS NÉVKOCKA 
(Payper Lajos , Budapest) 

A, A, E, Ê, 1, 1, I, 
I, L, L, M, M, N, 

N, R, R. 

A betűk helye-
sen berakva a koc-
kákba ugy felül-
ről-lefelé mint bal-
ról- jobbra négy 
keresztnevet ad-
janak. 

TRÉFÁS KÉRDÉSEK 
(ifi. Lipták Ferenc, Edelény) 

Az örökkévalóság kezdete, ködnek közepe, idő-
nek vége. Mi az? 

Velem kezdődik minden » velem végződik a 
világegyetem. Ml u ? 

Geometriai rejtvény: 

L . 
i 
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TÉRBELI KERESZTREJTVÉNY 
A „Dupla vagy semmi" ke-

resztrejtvény kitalálója Pilászy 
György, nem elégedett meg a 
papiros sikkal, hanem a térbe 
vágta éles lejszéjét. E rejtvény 
vízszintes szavai nem végződ-
nek az ábra szélén, hanem (hen-
gernek képzelve az ábrát) egy-
szerűen folytatódnak ugyanazon 
sor elején (feltéve, ha nincs fe-
kete kocka a sor elején, vagy a 
végén). Ugyanez áll a függő-
leges szavakra is. 

A kitűnő feltaláló ezáltal egy-
részt kiküszöbölte a sorok vé-
gén előforduló „ho l t " (keresz-
tezés nélküli) kockákat, más-
részt megvetette az alapját a 
jövő henger, kup, vagy giímb 
keresztrej tvényeinek, melyeket 
mint jelenleg a luftbailótit, az 
utcán fognak árulni, belül va-
lószínűleg csokoládé lesz, mely-
hez azonban csak a helyes meg-
fejtés beirása után juthatunk. 

VÍZSZINTES: 
1. „Ócska holmi" 
2. H . . . rbola 
3. Határozó szó 
4. Szomo . . . 
5. A virágtalan növények leg-

fejlettebb csoportja 
9. „Multévi" népiesen 

12. Fordítva: rovarevő emlős 
13. Az egyik „Szabó" 
16. Németül: „soha" 
17. Ilyen a bohócruha 
19. Ezen oldalon sok van 
20. Igy hívják a kis Mihályt 
21. A mellső végtagunkhoz tar-

tozik 
23. Ilyen virágot is árulnak 
25. Forditva: kerti szerszám 
27 vivus (— újra éledő) 
29. Román pénz 
30. Ógermán főisten 
31. A bizonyítékokkal teszi az 

Ggyvéd 
33. Forditva: módhatározó 
35. „x + y = 7" 
37. „Itt, hol szőke vizét a Du-

na . . ." (Berzsenyi) 
4í/a Jézus hirdette 
41. Három fővilágtáj neve (rö-

vidítve) 
43. „Tartózkodik" 
46. D-vel birtokos névmás 
47. Ezt tette tegnap az utca-

seprő 
49. Skandináv pénz 
50. Zempléni község 
53. Bródy hősnő keresztneve 

(Ilimen is szerepel) 
55. Szembe . . . 
57. N-nel „vélemény" 
58. Azonos magánhangzók 
59. Geometriai fogalom 
61. Arany-verskötet címe 
63. Nem vissza 
64. Egykor hatalmas nép 
66. Becézve „ladik" 
67. Háziállat 
68. Sokat emlegetett tudós 

mostanában 
70. Birtokot valaki nevére . . . 
73. „Kelet" rövidítve 
75. 5-nek 125 
77. Nagy költőnk (t) kereszt-

neve 
79. Ilyen a jó szerzetes 
SO. A skandináv inithológia al-

világa 

82. Ezen vesznek részt a mytho-
lógiabeli Üdvözültek 

84. Forditva: tagudószó 
85. „Muszáj" 
88. Hoineros egyik szülőhelye 
89. Utóirat rövidítése 
90 szter 
91. It-tel: „szellemesség" köz-

használatú idegen szóval 
92. Záros határidő rövidítése 
93. „Kor" 
95. Szilvafajta 
97. „Ök" táviratnyelven 

100. Női név 
101. Pestiek Jelszava, nyáron 
104. A Nagy Károly hősmonda 

egyik alakja 
107. A Gillette-ben van 
108. . . . tekel ufarszin 
108/aJó volna a lámpása 
110. Ilyen kutatást végez a bio-

lógus 
114. Forditva: „esni hagy" 
115. Amerikai vallás ( l=m) 
117. Forditva: „Énekek . . ." 
120. Mozi ismert idegen szóval 
122. Költő használja 
123. Rio de . . . északafrikai spa-

nyol gyarmat; m-mel „hegy-
csúcs" 

124. Forditva: női hang 
126. Ritka női név; Jókai-novel-

lában: Szendile is 
128. „Nagyképű" 
130. „Vicc" anagrainmája 
132. «.Bizonyos hangszeren lát-

szik" 
135. . . . aua (Petroleum válla-

lat) 
136. Keritésanyag 
137. A régi gentryk elkártyáz-

tak, elmulattak és . . . 
140. Nem örül, ki erre kerül 
141. Ifjúi hév teszi 
142. Kettőzve: szülő 
144. Kinai vallás; . . . rmina 

( = Etna melletti város) 
146. A „szét" igekötő németben 
147. Latinul: „űzök; cselekszem" 

FÜGGŐLEGES: 
1. Ez a „Színházi Élet" is 
6. Nobeldijas francia iró ( f ) 

keresztneve 
7. Hires Arany-ballada első 

két sora 
8. Jockey mássalhangzói 

10. Fordítva: óvónő teszi 
11. Három ismert költőnk és 

költői versenyük híres tár-
gya. 

13. „Fogdmegek" a régi egy-
házi államban 

14. „Oázis" németül 
15. Hires írónk (szül. : 1878) 

és ismert munkája 
17. Személynévmás 
18. „An dem" összevonva 
18/a „Uj" idegen eredetű szó-

összetételekben 
19. Ez a ruha nem szőrit 
22. Igekötő 
24. Fon. olvasvu = előbbivel 
26. Egy másik igekötő 
28. Nyelvtani fogalom 
30/u Célt jelentő rag (helyhatá-

rozó 
31. = 22. függ. 
32. Hizókuránál ezt adják in-

jektióul (fon.) 
34. Föníciai gyarmatváros 

Észak-Afrikában. 

36. „Ideges" közismert idegen 
neve 

38. Anonym aláírás 
39. Visszafelé: férfinév becézve 
40. Sem engem, sem téged 
42. A bakter ezek ura 
44. Ami az anyag mozgási ál-

lapotát megváltoztatja 
45. = 142. vízszintes 
48. Személynévmás. 
51. Aquileia feldúlójának fele-

sége 
52. „Ódon" 
54. „Gondolkozik, t e h á t . . ." 
5«. Lengyel király, XV. Lajos 

apósának monogrammja 
58. Jószívű teszi 
59. Tejtermék 
60. Északkeleti szél istene 
62. Amor is az 
63. Ez az az orosz folyó 
64. S-sel görög hadisten 
65. Tészta 
67. Buda testvére 
69. A németben „főúr" 
71. Ilyen egy rossz rimes vers 
72. Ókori lovasnép 
74. Névelő 
75. Híres irónk monogramja (A 

véres költő) 
76. Forditva németül: „fa" 
78. 38. függ. fele 
79. A legnagyobb tarokk 
81. Ilyen alkohol is van 
83. Személynévmás 
85. Lázcsillapító szer 

• 86. Elveszett betétkönyv tulaj-
donosa teszi 

87. Mássalhangzó fon. 
90. Olasz város. 
93. Ezt nem vesz a koplaló 

művész magához 
94. Azonos mássalhangzók 
95. Kisgyerek nehezen mondja 

ki 
96. Logikai fogalom 
98. Közmondás 
99. Spanyol királynő 

102. Ez tölti ki az ürt (egyszerű 
mássalhangzóval) 

10.1. I-vel Krisztus hirdette 
105. Spiritiszta fogalom 
106. Kőzet 
109. Népdalbei: stíriai falu 
111. A Tátra egyik csúcsa 
112. . . . magam 
113. Tiltószó 
116. Az „Elvarázsolt lélek" Író-

jának monogramja (1961. 
Nobeldij) 

118. „Vicc" 
119. Névelő 
121. Ibsen hires darabja; női 

név 
123. Németül: „vájjon" 
125. Híres költőnk és műfordí-

tónk. 
127. Német praepositio 
129. O, o, o, o. 
131. A szamárfül a könyvben 

ezt jelenti 
133. Forditva = 96. függ. 
134. M-mel kukorieatészta 
137. Ápoló teszi 
'38. . . . pour l'art p 
139. . . . mars 
140. „Bur'* 
140 a „A"-val háztartási esaltö» 
143. „Barátság" franciául: ke-

reskedők szövetsége 
144. Ny-nyel balatonmenti köz-

ség; régi török rang 
145. Ilyen örökség is van 
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Folytatása következik. . . 
Ezen játék 43-ik számunkban közölt 

szabályai. 1. Oly levelek, regényrészletek, 
vagy versek, melyeknek csak minden pá-
ros vagy páratlan sorát olvasva más ér-
telmet kapunk, mint az eredeti. 2, Oly 
mondatok, melyekben bizonyos szótagok 
többször ismétlődnek. Pl.: Az ipafai pap-
nak fapipája van. 

Alább következik fentiek kibővítése 
ismert versek és népdalok sorainak kü-
lönböző felhasználása által. 

Egyik alfaja: különböző ismert versek 
sorainak groteszk egymás mellé helye-
zése. 

Példa: 
KONT A KEMÉNY VITÉZ 

Még iskolás fiu korában Megyeri 
Nagyot ütött botjával a szamár fejére. 
Csalódni fáj, csalódni f á j . . . 

Viszont lehet a sorokat ugy is össze-
állítani, hogy rímesek (nem rémesek) le-
gyenek és összefüggő (?) mesét is ad-
janak. 

Példa: 
. . . és igy szólott a király 
Ez az én szeretőm ez a kicsi barna 
Csendesen kérődzik igen jámbor fajta 
És ha még holnap sem lesz vége a világ-

iak 
Csárdás kis kalapot veszek 
És rá bokrétát teszek, 
Azzal a him farkast az ölébe kapja 
Hosszan egyenesen tartja fél kezével 
Mutatja az utat, hol Budára tér el. 
És mint kitátotta ugy maradt a szája 
Ez a Simon Judit szomorú nótája. 

A következő a l fa j bebizonyítja, hogy 
lehet költő az is, aki nem ir verset, mert 
lehet az „uj" vers ugy is összeállítva, hogy 
avatatlan nem ismeri meg, hogy a vers 
nem eredeti, mert a különböző vers-
sorok egyazon gondolatkörből valók. 
iEgy versből legfeljebb 2 sort szabad át-
venni,) A következő vers Emőd Tamás, 
Ignotus, Móricz Zsigmond, Erdős Renée 
stb. verseiből van összeállítva. 

LÁTOMÁS. 
A lámpa nem ég, reszket a sötét, 
Könnyet sir künn a decemberi ég. 

* 

Nehéz fejemet levonja a mámor, 
Ott ittam a gyönyörök poharábólI 
Stemem kitágult, megdobbant a 

szivem, 
Szökkenve a vér homlokomnak 

áradt. 
Gyászos, rémes, gyilkos, őrült 

Ijjedelmek ülnek körül. 
De szivem reszket, lázasan remeg, 
Nem szálltak el mind a kisértetek. 
Ilyenkor légy velem, mikor jönnek 

az árnyak, 
S hidegen, nesztelen a homlokomra 

szállnak. 
• 

Ott künn a világtalan téli éjben 
Valaki dalolva megy át a sötéten. 

Ha már ilyen „alkotó" műfa junk van, 
akkor talán egy „romboló" is lehet. És 
pedig egyazon vers sorait vagy félsorait 
egy kissé „szabályszerütlenül" helyezni 
egymás mellé: 

ÖSSZE-VISSZA „CSALÁDI KÖR" 
Bikoltoz a bagoly, letevé a gazda, 
Az útast behíván, a szegre akasztja; 
Homlokát letörli porlepett ingével, 
Kínálják erősen káposztalevéllel. 
Kenyeret kér s majszol, nekimegy a fal-

inak 
Félrebillent fejjel. Azután elhallgat 
Tőle. Testvérbátyját a tűzbe meríti... 
JajI valami ördög mosolyra deríti. 

Lehet a verssorok között összekötő ka-
pocs az is, hogy a „következő" sor olyan 
szótaggal, vagy szóval kezdődik, amit jo-
gosan vár az ember, deazonban a má-
sodik szónál vesszük észre, hogy itten 
egy más vers sora folytatódott. 

Rágyújtottam a pipámra 
Azaz mondja a retek, a retek 
Hogy én téged 
Szeretnék szántani, hatökröt 
Hajtogassuk a poharat 
Fel fel vitézek a csatára a szent 
Szabad péntek, szabad szombat, 

szabad szappanozni 
' Szabadságért küzdött az ifju. 

stb. stb. 

Ennek folytatása természetesen csak a 
„versfüzér" lehet, ahol is „helykímélés 
szempontjából" két különböző, verssor 
közös szótagját csak egyszer használjuk 
fel: 

Példa: Ha benyúlok a kis lájbim zse-
bébefordultam a konyhába, rágyújtottam 
a pipántlikás kalapom fújdogálja a szél 
stb., stb. 

Vagy: Hajnalba, hajnal előtt rózsa falu 
végén egy kis ház, kis angyalom, mit Csi-
csónénak három lánya mind a házunk 
előtt mennek el a huszomoru fűz her-

vadt lombja. 
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És végül, hogy a költői szabadság tel-
jes legyen, utolsó folytatásnak felvesszük 
a „Kinrimeket", vagy ahogy a Színházi 
Élet régebben nevezte a „Kecskerimeket." 

Példa: 
Olyanok a kecskerimek 
Mint mikor a kecske ri: mek. 

Vagy: 
Jön egy török Mekkábul 
Elesik és megkábul. 

Akik ezektől hosszabb és rosszabb rí-
meket küldenek be, azokat leközöljük. 

Általában: Bármely olvasónk által be-
küldött 5—10 soros (kivételes esetbe« 
hosszabb) pályázatokat a beküldő nevé-
vel közöljük s a jobbakat jutalmazzuk. A 
verssoroknál jelezni kell, hogy melyik 
költő, melyik verséből valók. A borítékba 
pedig feltűnően ráírandó: „Rejtvény-
rovat." 

Grätzer József 

S z í n h á z , 
e s v i d . d k e 

1. 
(Glaser Jolán, Budapest) 

2. 
(Przybilla I.-né, Budapest) 

S. 
(Harsány! József, Papa) 

mek gyer 

S O R O Z A T 
(Pilászy György, Budapest) 

Alábbi sorozat érdekessége, 
hogy ugyanazon betiik és lelek 
más-más kombinációja más-más 
megfejtésü rejtvényt ad. 

1. 

ék K i s 
rej tvények 

M e b á n t s u k J f ! ^ 
e g y m á s t -

sci-iod 3{ub |BqiauGH 

2. 
(Wégerer Luci, Budapest) 

ím™ 
0)0 | xa PinbUB snqiumo x g 

(Payper Lajos, Budapest) 

(Jaupn 
,s | Z U B J J : luj|t , ij |{aq tnjaui^u 
l íu fA}[3 i B •[ "X • j a u p u s p u e j j ) 

(F. T. . Konstantinápoly) 

AKower még nem fogyottéi 
(UM0^B|JBX) 

I Belő e a 
Képrejtvények 

E rovatunkat megszüntetjük, 
viszont a többi rejtvények kö-
zött mindig közlünk egy-két 
könnyebbet; feltételeink szerint 
egy helyes megfejtés beküldésé-
vel Is lehet nyerni. 

(Lusztig György, Szeged) 

I M V e r e t ) De ren 

(Felelősség nélkül : A szerk.) 

Idegen rejtvények 
(Pár darab rejtvényt közlünk, 

melyekhez más nyelvek tudása 
is szükséges!) 

1. 
(Hoffmann Gábor, Budapest) 

2. 
(Lichtblau Tlborné, Budapesti 

J. 
(Kiss Károly, Nagymágóes) 

a a a a a , , — , g = p 

(Kertész Klári, Budapest) 

i . 
(Ács Károly, Budapest) 

t e v e l e n e l a u e t e v e t e v e 
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Az apróhirdetési rovatban minden szó huszonnégy fillér, nagybetűs szó kettőnek számit. A jeligés 
levelekre a válasz a Szinházi Élet könyvesboltjában (Budapest. Erzsébet-körut 29) küldendő, ahol 
a leveleket a hirdetési-nyugta bemutatása ellenében szolgáltatják ki a hirdetőnek. Vidéken lakó 
hirdetőink számára érkező jeligés leveleket összegyűjtjük és postán küldjük el. A postaköltség a 

hirdetéssel járó összeggel együtt küldendő be. 

L E V E L E Z É S 

NIMFA ÉS MÓKUS! Két úri-
lány házasság céljából levelezne 
uri fiukkal. „Nimfa és Mókus" 
jeligére a kiadó továbbit. 3443 

IRÓ, fiatal, jónevü, lábára rok-
kant. atléta, harminhatnál fia-
talabb, lehetőleg jobbmódu és 
független, müveit úrhölggyel 
házasságot kötne. Egyelőre leve-
leznénk (rádión hallhat) , ké-
sőbb személyesen csalódhatnánk 
egymásban. Leveleket „Dr. Li-
te rá tus" jeligére. 3441 

BÉKÉSCSABA jeligétől levél 
ment. Előre is köszönöm. 3440 

HANGVERSENY, és színház-
par tner t keresek intelligens és 
jómegjelenésü úri lány szemé-
lyében. Házasság lehetséges. 
Leveleket „Bará tság" jeligére a 
kiadóba kérek. 3439 

H ~ Á Z A S S Á G 

REKLÁMMENTESEN, de annál 
eredményesebben közvetít há-
zasságokat KISS ARNOLD 
. .ELITE" i rodá ja . Thököly-ut 
tiz. 40 

FÉRJHEZADNAM egyetlen há-
ziasan nevelt leányomat. Én 
mar idősebb férfi vagyok és igy 
oly tisztességes embert szeret-
nék vömül látni, aki kedvét 
lelné abban, hogy leányom ho-
zományát képező földbirtokomon 
tovább gazdálkodna. Leányom 
vagyona mintegy százezer pengő 
értéket képvisel, tehát nem lé-
nyeges, hogy jövendőbelijének 
is legyen vagyona. Reám nincs 
gond, mivel nekem is marad 
annyi, hogy életem végéig gond-
talanul megéljek, de azért sze-
retnék egyetlen leányommal 
együtt maradni . Pontos címmel 
és életadatokkal ellátott levelet 
.,JÓ V ő " jeligére a kiadóhiva-
talba kérek. 40 

MÁSODIK KARACSONY SZENT 
ÜNNEPE közeleg özvegységem 
óta . . . Mert bizony ezelőtt két 
évvel özvegyen marad tam kis 
gyermekemmel, akinek igazán 
szüksége lenne anyai szeretetre. 
Megnősülnék, ha akadna olv 
igazán gyermekszerető hölgy, 
ki nemcsak hűséges hitves-
társ . hanem ÉDESANYA HE-
LYETT ÉDESANYA tudna lenni. 
Ily esetben vagyonra nem ref-

lektálnék. Harmincnégy éves. 
keresztény földbirtokos vagyok. 
Vagyonom, jövedelmem gondta-
lan megélhetést biztosit. Birto-
komon szépen berendezett lakás 
v á r j a a jövendő édesanyát. 
Olyan hölgyek levelét, akik ér-
zik, hogy mindezen követelmé-
nyeknek meg tudnak felelni. 
„KARÄCSONYI NÁSZ" jeligére 
kiadóhivatal továbbit címemre. 

40 

TIZENKILENC ÉVE köznetit 
házasságokat Nagy Jenő. Rákó-
czi-ut 57/b. (Cégnélküli levele-
zés.) 19 

SZŰCS házassági a jánlatai reá-
lisak. Nem kap címeket, nem 
levelezget, hanem személyesen 
ismerkedhet mindenki, igényei-
nek megfelelően Válaszbélyeget 
Király-utca 72. II. 21. 21 

DISZKRÉT. EREDMÉNYES sze : 
mélyes közbenjárás házassági 
ügyekben. Sebestyén Imre, VII.. 
Király-utca 51. 22 

TÁRSASÁGBELI, legdiszkrétebb 
házasságközvetités, Doktorné, 
Rákóczi-ut hatvannégy II. 20. 
Főlépcsőház, József 373—93 46 

O K T A T Á S 

Ha jó soffőr akar lenni, ugy 
csak a legrégibb és legmegbíz-
hatóbb Ungár-féfe soffőriskolat 
a ján lha t juk . Ur- és hölgyveze-
tőknek külön egyéni oktatás, 
mérsékelt tandíjért . Körlevelet 
ké r jen Ungár soffőriskolától, 
VIII., Tavaszmező-utca 8 Tele-
fon;, 412—46. I l 

KOTTANÉLKÜLI LEGGYOR 
SABB zongoraoktatás Damja-
nich-utca 54. földszint 4. 70 

GYORSÍRÁST, gépírást és he-
lyesírást legjobban és leggyor-
sabban a „Stenografia"-isko-
lában tanul. Rákóczi-ut 20. Te-
lefon: József 429—99. 76 

TISZTA, klaszikus kiejtéssel 
tanítok franciát , németet gyors 
eredménnyel, jutányosán. Szilé-
né, Mária-u. 12—14. I. em. 66 

DR. URBANEK c. igazgató, VII.. 
József-körut 2. előkészít polgári, 
középiskolai vizsgákra, érettsé-
gire. Kívánatra ellátás. 42 

GYORIRASI, gépirási. helyes-
írási tanfolyamok Hevesi gyors-
íróiskolában, Rákóczi-ut hatvan. 
Környékbelieknek kedvezmény. 

43 

HAZISPORTOK tanítása négy-
hetes kurzusban, olcsó díjazás-
ért . Jelige: „Torna t aná r " . 5036 

AUTÓMON tanitok vezetni, sze-
lelni, személyes felügyeletem 
mellett, „Úrvezető" jelige alatt. 

5039 

AUTÓ ÚRVEZETŐ ISKOLA 
amatőrök és hölgyek részére. 
Felelősségűnk miatt csak Vik-
toria autószakiskolát a jánlhat -
juk, ahol gépészmérnökök ok-
tatnak, legmodernebb autókon, 
Blázy János ny. százados sze-
mélyes vezetése mellett. Okei-
Ien kér jen prospektust Viktoria 
autószakiskolától. Vörösmarty-u. 
53. Telefon: Teréz 213—90. 17 

TANULJON BUDÁN. Barna-is-
kolában gyorsírást, gépírást, 
szépírást, helyesírást, Margit-
körűt negyvennyolc. 80 

RÓZSAHEGYI KALMAN, a Nem-
zeti Színház örökös tagja szi-
nészképző tanfolyabán az elő-
adások megkezdődtek. Minthogy 
a tanítás szabad iskola jellegű, 
növendékek egész éven át jelent-
kezhetnek 3—6-ig. Népszinház-
utca 22. II. 5219 

MAGANVIZSGAKRA, érettségire 
elismerten legjobb előkészítő. 
Rákóczi-ut 73. III . 2. 78 

ZONGORÁZNI megtanítok bár-
kit legrövidebb idő alatt, kiváló 
naturalista módszeremmel, fé-
nyes sikerrel. Magyar nóták ci-
gányosan, bravnros futamokkal , 
táncdarabok, operettek. Mester-
utca 1. földszint 3. 72 

STENOTYPIA: Rákóczi-ut 44.1. 
Kiképez magyar , német, angol 
gyorsíróvá, gépíróvá, levelezővé 
gyorsan, sikeresen. Külföldi ta-
nárok. 04 

MOTORKERÉKPÁR vezetésére 
20 pengőért kioktatom. Oktatás-
hoz motort adok. Vizsgát ga-
rantálom. Kiss Béla, Tompa-
utca 13. 67 
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SZÍNPADI NÉMET ÓRÁKAT ad 
német színésznő Telefonszám : 
T. 112—62. D. u. 2—3-ig. 53 

HUSZONHÉT éve fennálló Or-
szágos Gabelsbergerben novem-
ber 7-ikétől gyorsíró, gépiró-, 
helyesiró, szépiró tanfolyamok. 
Erzsébet-körut 41.- 82 

ELŐKÉSZÍTÉS MAGÁNVIZSGÁ-
LATOKRA. ÉRETTSÉGIRE. RA-
KÓCZI-UT 40. (Polgári, keres-
kedelmi, gimnázium.) Részlet-
fizetés. 62 

SZERDAHELYI JÓZSA zongora-
művésznő a „Színházi Élet ' fő-
városi és vidéki olvasói gyer-
mekeit teljesen díjmentesen ki-
hallgatja, informál. Izabella-tér 
három, délután 5 órakor . 65 

TANÍTOK vívni, mérsékelt dí-
jazással. „Vívómester1* jelige. 

5035 

KÉTHETES iparművészeti tan-
folyamok: bőrmunka, batik, 
lámpaernyő, filécsipke, thésa-
csipke, géphimzés, művirág, 
mont i r jzás , perzsaszőnyegcsomó-
zás, gobelinszövés, bab, játék-
állatok. Gyorsított kalap-, fehér-
remü varrótanfolyam. Krisztina-
köru-t 8—10. (Postapalotánál) 
III. 39. 5220 

S Z A B A S Z A T 

SZABNI egv-két hét alatt, var-
rást, modellkészítési is tanítok. 
Szabásmintát divatlap után ké-
szítek. József-körut 59—61. III. 
17. Závis. 58 

SZABASTANITÁST elsőrendűen 
szakképzettséggel, ruhavar rás t 
modellezéssel, sa já t jukat fel-
ügyeletemmel készíthetik. Ked-
vező fizetés. Szabónőket szak-
vizsgára előkészít sikerrel Szu-
nyogh-szalon, Jókai-tér 7. Te-
lefon: 252-39. 3432 

FINOM fehérnemüvarrónő ajánl-
kozik házakhoz Hargitáné, Szö-
vetség-utca 22. III. 20. 74 

SZABÁSZATOT, modellkészítési, 
felsőruha-, gyermekruha-, fehér-
neművarrást legrövidebben elsa-
ját í that ja Krauszné szalonjában, 
Erzsébet-körut 40—42. III. Vi-
dékieknek bentlakás 75 

LEGTÖKÉLETESEBB ruhasza-
bászatot lelkiismeretesen legrö-
videbben kitanítom. Főldesné 
női-, gyermekruha divatterme, 
József-körut 69. 69 

SZABÁSZATOT, modellkészitést, 
felsőruha-, gyermekruha-, fchér-
nemüvarrást legrövidebben elso-
iáti tbatja Katonáné szalonjában. 
Erzsébet-körut 15. III. Vidékiek-
nek bentlakás. 41 

SZABÁST, varrás t , géphimzést, 
kalapkészitést legtökéletesebb 
módszerrel tanítok. Iparjogot 
megszerzek. Odorné, József-utca 
62. József-körutnál. Vidékieknek 
bentlakás. 68 

LEGKÉNYESEBB kosztümöket, 
köpenyegeket, ruhákat olcsón 
készít, átalakít Pogány, Prá ter -
utca 20/b. 63 

SZABAST, varrás t legjutányo-
sabban tanítok. Varrást olcsón 
vállalok. Steinbergerné, Váci-
utca 11/b. I. 3. 77 

FEHÉRNEMÜKÉSZITÉST tanít, 
finom munkát olcsón vállal 
Garaminé fehérnemü-szalónja, 
Andrássy-ut 51. 79 

A D A S - V~"É~~T~E~L 
PÉNZHEZ juthat , ha felesleges 
férfiruháit , régiségeit, bútorait 
Rottenbergnek eladlja. Szere-
esen-utca 46. Telefon: 985—21. 
Hívásra jövök. 35 

ZÁLOGCÉDULÁKAT, ékszert és 
aranyat magas áron veszek. 
Schwartz ékszerész, Muzeun-
körut 7. 38 

ELEGÁNS selyemplüss női 
bunda, dus szőrmézéssel és egy 
vadonat u j tegetthof bélelt köp-
peny, erősebb hölgy részére, ju-
tányos áron eladó. Érdeklődők 
„Olcsó vétel" jeligére í r j anak 
a könyvesboltba. 5644 

SÜRGŐSEN keresek megvételre 
1912, 1913, 1914, 1915 teljes év-
folyamot és 1916. évi 3, 5, 6. 7, 
9, 10, 19, 27, 30. 31. 32, 33, 42 
és 47, 1917. évi 1. 8, 10. 15. 18, 
22. 40, 19,18. évi 7. 10. számú 
SZÍNHÁZI ÉLET példányokat. 
Ajánlatokat „Kedvenc lapom" 
jeligére a kiadóhivatalba kérek. 

5235 

Z O N G O R A 
OLCSÓ ZONGORAVASÁR, vado-
na tú j és keveset használt, ab-
szolút értékes zongorákat, kon-
certpianinókat ezer pengőtől, 
jótállással vásárolhat n yolcvan 
pengő havi részletre is. Opera-
zongoraterem, Hajós-utca 10. 
Tisztviselőkedvezmények. 1 

E E D Ü 
HEGEDŰ, viola, cselló és alkat-
részei, kvinttiszta hangverseny-
húrok Komáromy és Tóth (cég-
tulajdonos Tóth) müvészhegedü-
épitőnél. Budapest, Kossuth La-
jos-u. 10. Művészi javítás, csere, 
vétel. Részletfizetésre is. Saját 
érdekében kér jen prospektust . 

74 

c S T L L A R O K 
CSILLÁROK, villanyvasalók, se-
lyemernyők legelőnyösebben vá-
sárolhatók Vértesi Lajosnál , 
Budapest, József-körut 43. 73 

Ő 

KÜLÖNLEGES, őszi F. L. Pop-
per-cipők, Liehtmann-eipők, 
Bally-ripők megérkeztek Horvát 
cipőáruházába, József-körut 50. 

75 

K Ü L Ö N F É L E 

A legtökéle-
tesebb Baby 

hajvágógép. 
Nem huz, nem 

szúr, nem hagy el és nem lesz 
utána vörös a nyak. Ára 8 P . 
Léber Kálmán borotva- és kés-
árugyára, solingeni, sheflieldi 
finomacéláru nagybani rak tára , 
műköszörüldéje és nikelező te-
lepe, Budapest, Rákóczi-ut 61. 
Telefon: József 58—69 Alapítta-
tott 1889-ben. 16 

IDOMITÓ-TELEP. Elvállal ku-
tyákat penzióba is. Airedeli-
Terier , Boxer, francia buli, fox-
terr ier , farkaskutyák és törpe-
kutyák is kaphatók. Amerikai-
ut negyven. 2 óráig. Válasz-
bélyeg. 43 

LAKÁSÁT, üzletét, i rodájá t stb. 
legszebben és legolcsóbban ta-
pétázza Reismann Henrik, IX., 
Gát-u. 14. 5314 

NAGY SELYEMERNYÖ, háló-
szobai ernyőslámpa, éjjeli szek-
rény-lámpák eladók Dessewffy-
utca 10. fölszint 4. 5315 

SZINDARABJEGYZÉKET ingyen 
küld a Színházi Élet könyves-
bolt ja . 2561 

OTTÓ HÖLGYFODRÁSZ ! 
Jelenleg Garainé, Baross-utca 45 
(József-körutnál) félemelet 2. sz.. 
szalónjában működik, ahol on-
dolálás, hajvágás, fejmosás 1 P. 
Speciális (Henne) hajfestés 19 
P-t«I. Manikűr 80 fill. Bérletnél 
kedvezmény. Telefon: J. 440—96. 

PEDIKÜR, manikür, masszőr, 
vizgyógykezelő házakhoz ajánl-
kozik. Jeney László, Pesterzsé-
bet. Török Flóris-utca 25. 5228 

KIRÁNDULÓ szívesen á tad ja a 
régi helyét. Nagyon jól emlék-
szem az arcára , feltűnt nekem, 
amikor lát tam, sőt az volt az 
érzésem, hogy máj- régen isme-
iem. A kiadóhivatalba leküld-
tem a levelet, amit kér t , van 
azonban egy igen fontos meg-
jegyzésem: Engedékenységemet 
ne tar tsa könnyelműségnek és 
válaszomat ne könyvelje el fe-
lületes és gyors sikernek. El-
hiszem, hogy komolyan érdek-
lem önt. de higyje el nekem, 
hogy csak akkor juthatok még 
igy is nagyon tartózkodó ba-
rátságba magával, ha engem is 
komolyan érdekelni fog. 5006 

SOLNESS üzenetét megkaptuk. 
Levelet nem Írhatunk maguk-
nak, de elfelejteni nem fogjuk 
még sem azt az estét, amelyen 
az a furcsa megismerkedés tör-
tént. Küldjenek maguk részle-
tes üzenetet, hosszú levelet a 
kiadóhivatalba, amelyben min-
dent megírnak. A levelük hang-
jától és attól, amit magukról 
i rni fognak, függ az, hogy fo-
gunk-e még egyszer válaszolni. 

5014 
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M A G Á N N Y O M O Z Ó 

WALTER detektivfelügyelő. bi-
zalmi csoportok volt vezetőjé-
nek sikereiről közismert magún-
kutatója. legmodernebb magán-
nyomozási technikával diszkré-
ten nyomoz, megfigyel. Irányi-
utca 21. Tel.: J. 370—49. 20 

NAGY nyug. detektív legmeg-
bízhatóbban nyomoz, megfigyel, 
informál. Rákóczi-ut 64. 77 

NYERGES volt detektív, nyo-
moz. megfigyel, informál, VII., 
Rákóczi-ut 19. J. 372—16 . 76 

M Ű K E D V E L Ő K 

FIGYELEM! „Kabarét k incs tá r" 
„Műkedvelők színpada" összes 
számai, konferenszok, konfe-
ransz ötletek és témák a Szín-
házi Élet boltjában, VII., Er-
zsébet-körut 20. 2533 

SZAVALAST, színpadi mozgást, 
táncot, koreográfiát tanít hírne-
ves táncmesternő. Jelige: „Ál-
lami a lkalmazott" . 5013 

FEHÉR KABARÉ KÖNYVTAR-
BAN megjelent konferánsz szá-
mok: A conferancier. Conference 
II. Miről konferál junk? Confe-
rence témák, ötletek. Confe-
rence. Humoros conference. 
Egyes szám 60 fillér. 71 

ELŐAD AS JOGA DÍJMENTES 
Fehér Kabaré Könyvtárban meg-
jelent szindarabkból. Műkedve-
lőknek nélkülözhetetlen. Szöve-
ges tájékoztatót ingyen küldünk. 

71 

MŰKEDVELŐK! szobadiszletek. 
függönyök négyzetméterenként 
—.80—1.50 pengő, jelmezek ol-
csón eladók. Megtekinthető 
10—12, délután 3—5-ig. VII.. 
Hermina-ut 27, I . em. Telefón: 
József 445-33. 3442 

K O Z M E T I K A 
HÖLGYFODRASZ-SZALÓN, Jó-
zsef-körut 22. I . 10. Ondoláiás 
70, hajvágás 60, manikür 50, 
fejmosás 80 fillér. 81 

HAJFESTÉS hennával nyolc, 
hajszőkités öt pengő. Modern 
hajvágás garanciával. Hajó-utca 
három. Belváros. 59 

L A K Á S 

LAKÁS vételt, eladást gyorsan 
elintéz Gauzer legrégibb meg-
bízható lakásirodája . Rákóczi-
ut 34. József 418—20. 55 

CSALADI HAZAK, villák, nya-
ralók villany- és vízvezetékkel, 
eladók, elvállal mindenféle in-
gatlanok közvetítését. Szi i ta i 
József OFB. által engedélyezett 
ingatlanirodája, Rákoscsaba, Új-
telep, Bethlen-utca. 5218 

KERESEK egy szobakonyhás la-
kást az Aréna-ut környékén, ol-
csó alapbérrel . Leveleket Ko-
vács Imre, Aréna-ut 57. szám 
alá szíveskedjék küldeni. 

KÉTSZOBÁS CSALADI HAZAT 
keresek Rákospalota és Felső-
göd között 10 millió K lefize-
tése s a hátralék havi törlesz-
tése ellenében. Kovács Imre, 
Budapest, V.. Aréna-ut 57. fsz. 

KÉT SZOBA, konyhás családi 
házat keresek Pest környékén, 
10 millió lefizetése és a hátra-
lék havi törlesztése ellenében. 
Török, Levente-utca 12. III. »9. 

R U H A S Z 4 K A D Á S H ű ü l t e s t á p o l á s k é z l k ü n y u e 
művészi műtömáse, harisnyák művészi javítása KAPHATÓ «INDEN K ö NTVK E1ESKKD BS B EN 
Dr. KASSAINI lparművésseti műhelyébe», VII , Irtat ér. 9riier Mirtan (H. MadAa) 
UWŐlda-tér 1. SS. - Telefoa : József W - W — — — — — — — 

SZERKESZTŐSÉG i Ä a w w m T W W £ r m ~ W rn~ • l ^ f l KIADÓHIVATAL: 
Eriaábet-kfirut 41 N K I M I f l A K I F i l i K i Erzsébet-körűt 29 
Telefon : J. 42»-H M A M A m A • Telefon : József 
Fel. szerk. J. 172-15 Szerkeszti: INCZE SÁNDOR. Kiadja: a SZÍNHÁZI ÉLET RT 421-7» 

M E G J E L E L I K M I N D E M V A S Á R N A P 
A JEGYPÉNZTÁR TELEFONJA : JÓZSEF «21-73 

Egyes szám ára Budapesten és vidéken 1 pengő. Vidéki pályaudvarokon 1 pengő. Előfizetési 
Ara Budapesten és vidéken negyedévre 10 pengő. 

Ausztriában egyes szám ára 1.25 schilling. Előfizetési ira negyedévre 12.50 schilling. 
Főbiaományoa : Wenzel Sípéit , ,Expedit ion der Ungarischen TaoeblätUr" Wien. IV.. Wes» 

rlngergssse W. 
Jugoszláviában egyes szám ára 12 dinár, előfizetést ára negyedévre 130 dinár. 
Főbizományos : „Llteraria" könuv- t* hirlapterjeszti-vdllalat, Mavro Heumann, Snbotlca, SHS. 

Kartdjordjev trg. 12. 
Csehszlovákiában egyes szám ára 7 cK, előfizetési ára negyedévre 80 cK. 
Főbizományos : Weiss U. Bratislava (Pozsony). Ruszlnszkdban i Pallas Könau- is LapterjesM-

Vállalat, Uzhorod. 
Romániában egye szám ára 40 lei. előfizetési ára negyedévre 450 lei. 
Főbizományos : „Pallas Könau- it Lapterjesztő-Vállalat". Clnj (Kolozsvár). 

Angolországban egyes szám ára 1 schilling, előfizetési ára negyedévre 18 schilling. 
Vesérképvlselő : Tibor Korda. London. E. C. 149. Fleet Street. 
Németországban egyes szám ára 90 aranypfennig, előfizetési ára negyedévre 10 aranymárka. 
Amerika : szerkesztő Eugen Endrei 2345. W. Walton Chicago III. Egyes szám ára 30 cent, elő-

fizetési ára negyedévre 2.50 dollár. 
Vexárkápvtselő az Északamerikai Egyesűit Államok részére : Kerekes Bros. N. 203. East 88 

Street, New-York. Bizományosok : Buenos-Ayres ; , Magyar szó" Cordola 217. — Loi Angele* ; 
Jean Lewg, Western Newa Standt Box 604 Arcade Station. 

A többi államokban egyes szám ára 50 cent, előfizetési ára negyedévre 2.50 dollár. 
Az előfizetési dijak Magyarországról postautalványon küldhetők, vagy pedig átutalhatók a 

Színházi Élet 41.85«. u . postatakarékpénztári számlájára. Külföldről az előfizetési dijakat bank-
átutalás utján, vagy pedig főbizományosaink utján kérjük. 

Hirdetések mllllmétersora 8« fillér. 
Divat- éa sportrovatban elhelyezendő hirdetések mllUmétersora 1.28 pengi , a kotta-

mellékleten 1.50 peng6 

«LOBOS NYOMDAI MÜINTÉZET HT.. BUDAPEST. NYOMDAIGAZGATÓ i MATAS If . 






